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ال تعبِّ آراء الكتَّاب بالرضورة عن اتِّجاهات يتبنَّاها »املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات«



املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات هـو مؤسسـة بحثيـة 
يف  وبخاصـة  واإلنسـانية  االجتامعيـة  للعلـوم  مسـتقلة  فكريـة 

التطبيقيـة . جوانبهـا 
يسـعى املركـز من خالل نشـاطه العلمي البحثـي إىل خلق تواصل 
االجتامعيـة  العلـوم  يف  العـرب  واملتخصصـن  املثقفـن  بـن 
مجتمعاتهـم  قضايـا  وبـن  وبينهـم  عـام،  بشـكل  واإلنسـانية 
العربيـة  والبحثيـة  الفكريـة  املراكـز  وبـن  وبينهـم  وأمتهـم 
والعامليـة يف عمليـة البحـث والنقـد وتطويـر األدوات املعرفيـة 
واملفاهيـم وآليـات الرتاكـم املعـريف، كـام يسـعى املركـز إىل 
بلـورة قضايـا املجتمعـات العربيـة التـي تتطلـب املزيد مـن األبحاث 

العـام. الحيـز  يف  التأثـر  وإىل  واملعالجـات، 
املركـز هـو مؤسسـة علميـة، وهـو أيًضـا مؤسسـة ملتزمـة بقضايـا 
العربيـة وبالعمـل لرقيهـا وتطورهـا، وهـو ينطلـق مـن كـون  األمـة 
التطـور ال يتناقـض والثقافـة والهويـة العربيـة، ليس هذا فحسـب، بل 
ينطلـق املركـز أيًضا مـن أن التطور غر ممكن إاّل كرقـي مجتمع بعينه، 
وكتطـور لجميـع فئـات املجتمـع، يف ظروفـه التاريخيـة ويف سـياق 

ثقافتـه وبلغتـه، ومـن خـالل تفاعلـه مـع الثقافـات األخـرى.
يعنـى املركز بتشـخيص  األوضاع يف العامل العـريب وتحليلها، دواًل 
ومجتمعات وبتحليل السياسـات االجتامعية واالقتصادية والثقافية، 
التحديـات  أيًضـا، ويطـرح  وبالتحليـل السـيايس باملعنـى املألـوف 
التـي تواجـه األمـة عـى مسـتوى املواطنـة والهويـة، و التجزئـة 
والتكنولوجـي،  العلمـي  والركـود  والتبعيـة  والسـيادة  والوحـدة، 
وقضايـا  بينهـا،  والتعـاون  العربيـة  والـدول  املجتمعـات  وتنميـة 

الوطـن العـريب بشـكل عـام مـن زاويـة نظـر عربيـة.
العـريب  العـامل  عالقـات  بدراسـة  أيًضـا  العـريب  املركـز  ويعنـى 
ومـع  وأفريقيـا،  آسـيا  يف  املبـارش  محيطـه  مـع  ومجتمعاتـه 
السياسـات األمريكيـة واألوروبيـة واآلسـيوية املؤثرة فيـه، بجميع 

واإلعالميـة. واالقتصاديـة  السياسـية  أوجههـا 
ال يشـكل اهتـامم املركـز بالجوانـب التطبيقية للعلـوم االجتامعية، 
والعلـوم  الثقافيـة  والدراسـات  واالقتصـاد  االجتـامع  علـم  مثـل 
النظريـة،  واملسـائل  بالقضايـا  االهتـامم  أمـام  حاجـًزا  السياسـية 
فهـو يعنـى كذلك بالنظريـات االجتامعيـة والفكر السـيايس عناية 
الخطـاب  عـى  املبـارشة  بإسـقاطاتها  وخاصـًة  ونقديـة،  تحليليـة 
باملنطقـة  املختصـة  للدراسـات  املوجـه  والسـيايس  األكادميـي 

ومحيطهـا. العربيـة 
مختصـة،  برامـج  عـدة  ويديـر  وتقاريـر،  ودراسـات  أبحاًثـا  املركـز  ينتـج 
ويعقـد مؤمتـرات وورش عمـل وتدريـب ونـدوات موجهـة للمختصـن، 
العربيـة  باللغتـن  إصداراتـه  وينـر  أيًضـا،  العـريب  العـام  وللـرأي 

العـرب االطـالع عليهـا . للباحثـن مـن غـر  ليتسـنى  واإلنكليزيـة 
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تنعـى أرسة مجلـة أسـطور للدراسـات التاريخية ممثلـة برئيس تحريرهـا الدكتور عزمي بشــارة، 

وهيئـة تحريرها ومجلسـها االستشـاري العلمـي، الدكتور 

 أحـد أعمـدة لجنتهـا العلميـة وعضـو هيئـة تحريرهـا، الذي تعجـل الرحيَل بعـد أن أَفعَمنـا مبحبته 

وأسـَمَعنا ألطـف الكلـامت وأكرثَهـا حكمـًة، وغنى باملعرفـة، مؤمنة بأنه سـيقبى حيًـا مؤثرًا عب 

إنجازاتـه العلميـة. وتنـّوه املجلـة بـأّن العـدد الحـايل قـد حمـل يف الكثـر مـن مقاالتـه ومـواده 

بصـامت األسـتاذ الراحل.

وستويل املجلة كام املركز العريب ما تركه األستاذ الراحل من نتاج كل اهتامم يليق مبكانته.
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محمد الطاهر املنصوري: املؤرخ واإلنسان (1955 - 2016)

Mohamed Tahar Al Mansuri: the Life of a Historian (1955 - 2016)

يف الوقت الذي كنا نتأهب فيه إلصدار العدد الرابع من مجلة "أسطور"، نزل خب صاعقة: محمد الطاهر املنصوري يف ذمة 

الله. مل نصدق الخب أو باألحرى مل نكن نريد تصديقه... مل يكن الطاهر املنصوري عضًوا عاديًا يف هيئة تحرير مجلة "أسطور" 

أو أستاذًا كسائر األساتذة يف معهد الدوحة للدراسات العليا، كان رجاًل استثنائيًا بكل املقاييس. مل ينل منه املرض الذي 

صارعه رصاًعا بطوليًا، ومل يثنه عن عمله الدؤوب إن عى مستوى البحث أو عى مستوى التدريس.

البيزنطية، ومهتم  الدراسات  الرائدة، ومنغمس يف  التاريخية  انشغاالته بن مرتجم لألعامل  العلمي تعددت  يف مساره 

بالتاريخ التونيس خالل العرص الوسيط، ومتابع مواكب ملا ينر يف البالد العربية يف الدراسات التاريخية.

املجال األول: يف أعامل ترجمة الدراسات التاريخية

ترجم الطاهر املنصوري من اللغتن الفرنسية واإلنجليزية إىل اللغة العربية، ومل يكن اختيار الطاهر املنصوري للنصوص 

التي يريدها ترجمتها اعتباطيًا، فقد تجاوب مع حاجتن، األوىل وتهم مجال اشتغاله وهواجسه املنهجية والنظرية، والثانية 

فرنسية  نصوص  لرتجمة  الحاجة  أّن  يرى  فهو  العربية.  البالد  يف  الجديدة  الغربية  املعرفة  تعميم  برضورة  بوعيه  ترتبط 

وإنكليزية أصبحت ملحة، خاصة بعد الرتاجع الذي عرفته اللغات األجنبية يف الجامعات العربية. ويف الوقت نفسه عاب الطاهر 

املنصوري عى ترجمة األعامل التاريخية إىل اللغة العربية جنوحها نحو الترسع وانعدام الدقة يف ترجمة املصطلحات.

تناول محمد الطاهر ترجمة ثالثة أعامل كبى:
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 Jacques األول بعنوان "التاريخ الجديد")1)، وهو عمل جامعي أرشف عليه أحد مؤسيس مدرسة الحوليات الفرنسية جاك لوغوف

Le Goff. وقد كانت ترجمة هذا العمل بتكليف من املنظمة العربية للرتجمة، ونر الكتاب ضمن منشورات املنظمة العربية 

2007. ويتناول الكتاب عرة مواضيع مهمة كلها تتعلق بقضايا نظرية يف الدراسات التاريخية،  للرتجمة، يف بروت سنة 

عولجت فيام سبق كالتاريخ واملدى الزمني الطويل، وتاريخ الذهنيات، وتاريخ املهمشن، واألنرثوبولوجيا الثقافية، والتاريخ 

باملواضيع  سمي  مبا  االهتامم  رضورة  عى  تلح  النهاية  يف  والدراسات  املواضيع.  من  وغرها  املتخيل،  وتاريخ  اآلين، 

"الخسيسة" او املهمشة يف الدراسات التاريخية.

التاريخ يف  بالتاريخ الجديد عند املنصوري نابع من قناعته برضورة دراسة هذه الظواهر التي عني بها هذا  إّن االهتامم 

املجاالت العربية واإلسالمية، وكذلك رغبته الجامحة يف االنفتاح عى العوامل املعرفية اإلنسانية واالجتامعية من أجل فهم 

أعمق لها. فهو مل يقف عند ترجمة هذا العمل فحسب، بل سعى إىل وضع مقدمة مفصلة تستعرض تطور البحث التاريخي 

يف فرنسا تبز مدى إحاطة الباحث بالنقاشات الدائرة بن مؤرخي مدرسة الحوليات من أجل تطوير الكتابة التاريخية. وحرًصا 

منه عى الدقة وضع قامئة باملصطلحات التي صادفها يف الكتاب مع ترجمتها ترجمة دقيقة إىل اللغة العربية، كام وضع 

قامئة طويلة باملراجع العربية واألجنبية التي اعتمدها. ومل تكن الرتجمة بالنسبة إىل الطاهر سوى توطئة ملا بارشه يف 

أعامله، إذ سعى إىل تطبيق ما ورد يف الكتاب من دراسات عى العامل العريب اإلسالمي بعيًدا عن اإلسقاطات التي ال تراعي 

السياقات التاريخية.

أّما الكتاب الثاين فكان بعنوان "التاريخ املفتت من الحوليات إىل التاريخ الجديد")2) من تأليف املؤرخ الفرنيس فرانسوا دوس 

François Dosse، وترجم بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ونر ضمن منشورات مركز الوحدة العربية ببروت 

سنة 2009. يف "التاريخ املفتت" يسعى محمد الطاهر املنصوري إىل إحاطة القارئ العريب بالتطورات التي عرفتها الكتابة 

التاريخية يف الغرب، وعى وجه الخصوص يف فرنسا وكيفية تعامل أجيال املؤرخن من الحوليات إىل التاريخ الجديد.

وإذا كان الكتابان األول والثاين يرتجامن قناعة منهجية لدى الباحث، فإّن الكتاب الثالث وعنوانه " إسكان الغريب يف العامل 

املتوّسطي: الّسكن والتجارة والرّحلة يف أواخر العرص القديم ويف العرص الوسيط")3) جاء ليتجاوب مع قناعة لدى الطاهر 

املنصوري، وهي أنه ال مجال للحديث عن النقاوة العرقية أو الدينية أو اللغوية يف عامل البحر األبيض املتوسط. فقد كان 

هذا العامل منفتًحا ال تحول الحدود فيه بن التواصل وانتقال األفكار واملعارف والتقنيات، وهو بالنتيجة مجال للتثاقف. ويرى 

الباحث أّن هذا الكتاب مهم أيًضا من الناحية املنهجية، إذ يسمح مبعرفة اقتصادية واجتامعية شاملة انطالقًا من جزئيات. فقد 

عالجت الدراسة موضوع ظاهرة الفنادق يف البحر األبيض املتوسط بصفتها مؤسسة إليواء الغرباء تتفاعل فيها الثقافات 

وتنصهر. ولعل الجهد الذي بذله الطاهر املنصوري يف ترجمة هذا العمل، ورصانة الرتجمة وسالمتها، جعال مؤسسة زايد 

متنحه الجائزة األوىل للرتجمة سنة 2014.

 Giovanni Levi ويف إطار الهم املنهجي نفسه وللغايات نفسها تندرج ترجمته األخرة لدراسة قصرة لجيوفاين ليفي
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فرانسوا دوس، التاريخ املفتت، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم( )بريوت: املنّظمة العربية للرتجمة، 2009(.

3 Olivia Remie Constable, Housing the stranger in the Mediterranean World: lodging, Trade, and Travel in the Late Antiquity and the Middle Ages 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

أوليفيا ريمي كونستابل، إسكان الغريب يف العالم املتوّسطي: الّسكن والتجارة والّرحلة يف أواخر العرص القديم ويف العرص الوسيط، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم( )بريوت: دار املدار 

اإلسالمي،2013(.
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يف موضوع "استعامالت البيوغرافيا")4). وعى الرغم من أّن هذه الدراسة األصلية نرت منذ أمد بعيد يف مجلة الحوليات 

الفرنسية (1989)، فإّن الباحث الطاهر املنصوري أرص عى ترجمتها ملا أصبح يكتسيه موضوع استعامل السرة يف الكتابات 

التاريخية العربية التي انفتحت عى مناهج الحوليات والتاريخ الجديد ليبن أّن البيوغرافيا ليست بالرضورة كتابة التاريخ من 

خالل السر، ولكنها - كام يقول – "منهج يسمح باستقراء ِحقبة من الزمن يف شتى متظهراتها وتعبراتها من خالل تتبع سرة 

الفرد. فيكون الفرد موضوع البيوغرافيا َمطيَّة أو فُرصة للمؤرخ لينبَش التاريخ بشكل شمويل ُمتتبِّعا مسار الفرد من خالل 

محيطه االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف وغره من حقول التاريخ املُختلفة")5).

استفاد الطاهر قبل أن يستفيد غره مام ترجم من أعامل وما قرأه من أدبيات منهجية، فراح يكتب عن املواضيع التي أثارها 

لوغوف وزمالؤه، فأبدع يف دراسة بعنوان "التحجب والتزنر")6) التي نرتها دار تب الزمان باللغة الفرنسية سنة 2007، وقد 

خصها لتطور اللباس ورمزيتة يف البالد اإلسالمية، مبزًا أّن اللباس سواء يف البالد اإلسالمية أويف الغرب يعّد "عنرصًا مميزًا 

االجتامعية  والحدود  الفوارق  يرسم  أن  يستطيع  نظره  يف  فاللباس  الظاهرية".  للهوية  أو  السطح  لهوية  بارزة  وعالمة 

والجنسية واإلثنية وامللّية داخل املجال العريب اإلسالمي ويعّب عنها. وقد استثمر محمد الطاهر املنصوري يف هذا الكتاب 

النصوص التاريخية والجغرافية واألدبية.

املجال الثاين: الدراسات البيزنطية

أما املجال الثاين الذي نبغ فيه الراحل فهو مجال الدراسات البيزنطية. فقد توجه محمد الطاهر املنصوري إىل فرنسا من 

أجل إمتام دراساته العليا، وارمتى يف أحضان مجال قلام تخصص فيه الباحثون العرب. وهو مجال الدراسات البيزنطية. فناقش 

أطروحته للدكتوراه يف موضوع العالقات بن مرص وبيزنطة ما بن القرنن الثالث عر والخامس عر)7). فقد أثار انتباهه 

وصول ساللتن يف مرص وبيزنطة يف اللحظة نفسها، ويف ظل ظرفية دولية أجبتهام عى التقارب والتعاون إىل درجة أّن 

االختالف الحضاري والديني مل يكن عائًقا. مل يكتف الطاهر املنصوري باالعتامد، ليتميز بهذه الدراسة، عن املصنفات العربية 

التي تتضمن معلومات عن هذه العالقات، بل سعى عى استنباط مادة دراسته من النصوص البيزنطية واإلغريقية عى وجه 

الخصوص، واضطره ذلك إىل تعلم اللغة اإلغريقية. وسعى أيًضا إىل اإلملام بالدراسات الغربية املتعلقة بالتاريخ البيزنطي، 

وهو ما ميكن أن يلمسه قارئ هذه الدراسة التي تأخر يف نرها باللغة العربية إىل سنة 2000. ومل يعن فقط بالتاريخ 

املبارش بن بيزنطة والعامل اإلسالمي، بل عمل عى دراسة هذه العالقات يف إطار شبكتي العالقات األوروبية واإلسالمية.

بعد دراسته عن العالقات بن املامليك وبيزنطة، انغمس يف التاريخ البيزنطي، وراح يبحث يف تاريخ اإلمباطورية البيزنطية، 

فنر العديد من الدراسات، ومنها عى وجه الخصوص كتابه عن "الحياة الدينية يف بيزنطة")8) الذي اعتمد فيه النصوص 

البيزنطية األصيلة، ونتائج الدراسات الحديثة التي أنجزت يف موضوع التاريخ الديني البيزنطي، مستلهاًم املنهجيات الحديثة 

يف مقاربة التاريخ الديني والثقايف.

وألنه كان مهوًسا باملصطلحات وتقعيدها، فقد أنجز قاموًسا عن "املصطلحات البيزنطية")9)، نر سنة 2003. كان الهدف من 

4 Giovanni Levi, “Les usages de la biographie,” Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 44, no. 6 (1989), pp.1325-1336.

جيوفاين ليفي، "استعماالت البيوغرافيا"، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم(، مجلة أسطور للدراسات التاريخية، العدد الثالث، 2016، ص 25 - 38.

5 املرجع نفسه، ص 26.

6 Mohamed Tahar Mansouri, Du voile et du zunnâr: Du code vestimentaire en pays d'Islam )Tunis: éd. L'Or du temps, 2007).

7 Mohamed Tahar Mansouri, “Recherches sur les relations entre Byzance et l’Egypte (1259-1453) d’après les sources arabes”, Thèse doctorale, Toulouse, 
1987 (Tunis: publication de la faculté des lettres, Mannouba, 1992).

8 محمد الطاهر املنصوري، الحياة الدينية يف بيزنطة: من االنبعاث إىل القطيعة مع روما )صفاقس: دار األمل للنرش والتوزيع، 2003(.

9 Mohamed Tahar Mansouri, Vocabulaire historique de Byzance (Tunis: éd. Amal édition, 2003).
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وضع هذا القاموس التعريف بالتاريخ البيزنطي من خالل مصطلحاته ورصد تطورها التاريخي.

رشق  وبن  واملسلمن  البيزنطين  بن  العالقات  يف  املتوسط  جزر  به  تضطلع  كانت  الذي  الدور  اهتاممه  اسرتعى  وقد 

املتوسط، وغربه. فراح يبحث يف دراسة أخرى بعنوان "قبص من خالل املصادر العربية")10) نرت سنة 2003، وهو املقتنع 

برضورة تعدد النصوص يف قراءة تاريخ العامل املتوسطي. لقد كان الطاهر يريد مترير رسالة من خالل هذه الدراسة، وهي 

أّن املصادر العربية ال تقل أهمية عن نظرتها األوروبية يف إماطة اللثام عن تاريخ العامل املتوسطي، ولعله كان يستحرض 

تلك الدعوة التي وجهها مؤرخ البحر األبيض املتوسط، فرناند بروديلFernand Braudel ، لزمالئه يف جنوب املتوسط ورشقه.

لقد خرج الطاهر املنصوري يف دراساته عن بيزنطة من قوقعتن؛ قوقعة التاريخ الوطني التي ميزت البحث التاريخي يف 

تونس بعد االستقالل، وقوقعة التاريخ العريب وعدم انفتاحه عى الدراسات البيزنطية عى اعتبار أّن التاريخ البيزنطي شأن 

أورويب بامتياز ونظرة املؤرخن العرب إىل العالقات البيزنطية اإلسالمية يف إطار رصاع مستديم بن اإلسالم واملسيحية.

أفىض هذا االهتامم بالعامل البيزنطي ومختلف الرتجامت التي قام بها، وعى الخصوص ترجمة "إسكان الغريب"، إىل تولد 

اهتامم آخر عند املؤرخ الباحث الطاهر املنصوري فأضحى يكرس بعًضا من أعامله للبحر املتوسط والعامل املتوسطي، وقد 

ترك قيد الطبع عملن مهمن يف هذا الباب يتعلق األول بكتاب بعنوان: "التجارة املتوسطية يف العرص الوسيط". والثاين 

تحت عنوان "أطلس العامل املتوسطي" وهو عبارة عن تحقيق ودراسة لنص مهم ألحد جغرافيي البالد التونسية يف العرص 

الحديث.

املجال الثالث: تاريخ تونس

بالتاريخ  اهتاممه  تونس  تاريخ  عن  الكتابة  يف  ربط  وقد  تونس،  بتاريخ  فيتعلق  فقيدنا،  فيه  تألق  الذي  الثالث  املجال  أّما 

البيزنطي. ولعل من عالمات ذلك إقدامه عى ترجمة قيد النر لكتاب دوين برنفل عن "التحصينات البيزنطية يف إفريقيا". بيد 

أّن أهم ما يرتجم االهتامم بتاريخ تونس كتابان:

األول عن "الحاممات مدينة متوسطية")11) الذي نر باللغة الفرنسية سنة 2000، وتعود عنايته بهذه املدينة التونسية الصغرة 

إىل ارتباطه العاطفي بها، فهي املدينة التي كان يسكن بها، وهي املدينة التي كان يعّدها ملهمته يف كتاباته، ليس فقط 

يف مجال الدراسات التاريخية فحسب، بل حتى يف مجال الرسد، فقد عرف عن الفقيد أيًضا إنتاجه يف مجال الرسد األديب عندما 

أنجز رواية بعنوان "مدرجات الصمت" (Les amphis du silence) والصادرة ضمن منشورات ارتحال يف تونس سنة 2011.

الثاين عن "تونس يف العرص الوسيط: إفريقية من اإلمارة التابعة إىل السلطنة املستقلة")12) وصدر عن دار صامد سنة 2015. 

ويأيت إصدار هذا الكتاب بعد مرور عر سنوات من إصدار جامعة من املؤرخن التونسين بإرشاف هشام جعيط. وميثّل هذا 

الكتاب الجزء الثاين يف سلسلة خصصت لتاريخ البالد التونسية. وهو مؤرش عى أّن الكتاب يقرتح نفسه ملراجعة العديد من 

األحكام وإعادة طرح القضايا وفق متٍش منهجي مختلف.

ومن بن القضايا املهمة التي أثارها الطاهر املنصوري مسألة النصوص واملصادر العربية املعتمدة لكتابة تاريخ إفريقية 

زمن التبعية للمرق، وكيف تقاس بهذه النصوص درجة التبعية واالستقالل عن الدولة املركزية يف املرق. وقد استغل 

محمد الطاهر املنصوري إثارة قضية املصادر لرى أّن مؤرخ تونس ملزم باالنفتاح عى النصوص البيزنطية واألوروبية التي من 

شأنها أن تساهم يف فهم استقالل تونس وتبعيتها خالل املرحلة املبكرة من تاريخ إفريقية اإلسالمي. ومن بن املراجعات 

التي يقرتحها محمد الطاهر املنصوري ما يسميه بالتبعية الرمزية واالستقالل الفعيل، وقد عالجها املؤلف خالل الحقبتن 

10 Mohamed Tahar Mansouri, Chypre dans les sources arabes médiévales (Nicosie: éd. Centre de Recherches Scientifiques, 2001).

11 Mohamed Tahar Mansouri, Hammamet: histoire d'une cité méditerranéenne (Tunis: éd. MED, 2000).

12 محمد الطاهر املنصوري، تونس يف العرص الوسيط: إفريقية من اإلمارة التابعة إىل السلطنة املستقلة )صفاقس: دار صامد للنرش والتوزيع، 2015(.
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األغلبية والفاطمية.

وإضافة إىل هذه املراجعات عالج الكتاب، قضايا ترتبط بأثر الجغرافيا يف تاريخ تونس؛ فوقف عند التأثر الذي مارسه البحر 

التعدد اإلثني  البنية االجتامعية يف تونس خالل العرص الوسيط وانتبه إىل  الباحث  التونيس، وعالج  التاريخ  والصحراء يف 

واختالف النصوص يف الحديث عن هذا التعدد. كام استعرض يف فقرات وضعية أهل الذمة وعالقاتهم باملسلمن مسجاًل 

تذبذب هذه العالقات وداعيًا إىل التخيل عن الصور النمطية التي ميزت عادة دراسة هذا املوضوع. وخصص محمد الطاهر 

املنصوري فصاًل للبنى الذهنية يف البالد التونسية، وكام ركز عى التنوع االجتامعي، أكد الباحث التنوع الفكري الذي ميز 

تاريخ تونس الثقايف، والذي يعود إىل فرتة ما قبل اإلسالم.

هذه هي املجاالت الكبى التي اشتغل فيها فقيدنا، غر أنه مل يكن محصورًا فيها، وال أدل عى ذلك من مقاالته املتعددة 

يف املجالت املتخصصة ومشاركته الواسعة يف الندوات واملؤمترات الدولية بعروض دراسات ال ترتبط بهذه امليادين. كام 

أنه كان متابًعا جيًدا ملا ينر من كتب ودراسات يف العامل العريب. ويرتبط بشبكات بحثية دولية يف أمركا واليابان وفرنسا 

املنصوري،  الطاهر  كان  البلدان.  هذه  يف  الجامعات  كبيات  يف  محارًضا  زائرًا  أستاذًا  كان  فقد  العريب.  والعامل  واليونان 

االجتامعي بطبعه محافظًا عى شبكاته البحثية متابًعا لها إىل آخر رمق مل ينل من هذا التواصل ال بعد املسافات وال الحالة 

الصحية التي عاشها يف السنة األخرة. كان الطاهر املنصوري مؤرًخا كاماًل، قارئًا جيًدا للنصوص املخطوطة والقدمية، ملاًم 

بخباياها، وقادرًا عى فك رموزها، ساعده يف ذلك امتالك وتحكم يف ناصية اللغتن العربية والفرنسية، وقدرة عى إدراك 

كنه النصوص اإلنكليزية واإليطالية واإلغريقية.

كان محمد الطاهر املنصوري كرميًا سخيًا يف عالقاته، وصاحب القلب الكبر مع طالبه وزمالئه، وإن بدا يف بعض األحيان 

صارًما يف أحكامه ال تلومه يف الله لومة الئم، وبدا هذا السخاء يف الوقت الذي يكرسه ملتابعة أعامل طلبته، ويف فحصه 

العميق لكل ما يعرض عليه من أعامل للتقييم أو من أطاريح جامعية للمناقشة.

هذه األعامل ستجعله حيًا بيننا حارًضا كلام أثرت مواضيع الدراسات البيزنطية يف العامل العريب. لقد استطاع أن يقرن اسمه 

بكبار املؤرخن يف العامل من أمثال جاك لوغوف وفرانسوا دوس وجيوفاين ليفي وغرهم، وال تذكر أسامء هؤالء إاّل ويتّم 

استحضار اسم كبر: محمد الطاهر املنصوري.

عبد الرحيم بنحادة

نائب رئيس التحرير
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History as a science (that is as an academic endeavor based on a method defined by rules) differs from historical 
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images formed over historical time and which is tinged with various emotions, perspectives, and positions, as 
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aims or other collective aims. This paper presents three examples of "histories" prevalent in Arab historical 
discourse: the historical discourse over Sykes-Picot; the historical discourse over the Caliphate and its abolition; 
and the histories of the various religious confessional groups in Lebanon. The paper studies the process of 
ideological-political transformation of events, which in some cases results in their mythologization, in prevailing 
historical discourses.

Keywords: Sykes-Picot, Caliphate, Lebanon, Memory and History, Religious Group

التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية

دراسة مناذج: سايكس بيكو، الخالفة، ذاكرات طوائف لبنان

History, Memory, and Historiography: A Study of Sykes-Picot, 
the Caliphate, and the Memory of Religious Denominations 
in Lebanon

 *Wajih Kawtharani   |   وجيه كوثراين

13



متـوز / يوليـو 2016العدد  4

14

مقدمة

يميز املؤرخ الفرنيس جاك لوغوف Jaques Le Goff يف كتابه الذاكرة والتاريخ بي نوعْي من التواريخ: تاريخ الذاكرة الجماعية، وتاريخ 

املؤرخي )يقصد املؤرخي املحرتفي(. ويصف النوع األول بـاألسطرة أو باألسطورية، ألنها مشوهة، خالطة لألزمنة، لكنه يعرتف، مهما يكن 

من أمٍر، بأّن هذه األسطرة أو التشويه حالة معيش Vécue لزمن يتقاطع فيه املايض والحارض. أّما تاريخ املؤرخي فرياه مطلًبا ومسارًا معرفًيا 

مصحًحا لتاريخ الذاكرة )أي إنه يف رأيه مصحح للتاريخ التقليدي املغلوط(. والتاريخ بهذا املعنى االحرتايف ييضء الذاكرة ويساعدها عىل تصحيح 

أخطائها وانحرافاتها)1).

لكّن املشكلة الكامنة يف طبيعة العالقة ومداها بي الذاكرة والتاريخ ليست بهذه البساطة من مستويات الوعي حتى يحصل إدراك هذا 

التمييز بفعل أو قرار إرادي فحسب. ففي أغلب األحيان تخرتق صور الذاكرة ومفرداتها ومصطلحاتها الخطاب التاريخي العلمي )وإن صدر 

هذا الخطاب عن مؤرخ شديد االحرتاف(؛ ذلك أّن الباحث املؤرخ، رسعان ما يصطدم بمعوقات معرفية عندما يحاول )بوعٍي( أن يفصل بي 

مستويي؛ مستوى البحث التاريخي الذي يتوخى "العلمية" و"املوضوعية" و"الحياد" من جهة، ومستوى تعبريات الذاكرة الجماعية التي 

تتجىّل يف الرواية والثقافة الشفوية والعقلية والذهنية، بل إنها تنجيل أيًضا يف السلوك واملواقف والرموز واللغة والتقاليد واألعراف وضغوطها 

نفسًيا واجتماعًيا.

فاملؤرخ ابن زمنه وبيئته وثقافته )يف الحارض( وإن كان عمله الذهني - بحسب مارك بلوخ - هو الذهاب واإلياب الدائمي بي املايض 

والحارض. صحيح أّن هذه الحركة من شأنها أن تخفف من حّدة اإلسقاطات املتبادلة بي األزمنة أو أن تتجنبها )أي أن نتجنب إسقاط ماضينا 

عىل حارضنا، أو أن نتصّور ماضينا بلغة حارضنا(، ولكن يبقى الحارض، نقطة التوازن أو نقطة االرتكاز، وحّمال الهموم، واملثري للقلق واألسئلة. وعرب 

هذا القلق يسائل املؤرخ ماضيه يف تصّور معلن أو مكتوم للمستقبل، متفائل أو حذر أو يائس. واملايض ليس وثائق تتكلم وتنطق بذاتها فحسب، 

بل إّن هذه الوثائق أيًضا مشبعة بلغة الذاكرة، فهي ُتستنطق وُتستقرأ لتصبح معطيات مفيدًة إلعادة بناء املايض، بما يف ذلك مايض الذاكرة.

ولعّل أبرز من أثار، فلسفًيا وإبستمولوجًيا، إشكاليات العالقة املركبة بي الذاكرة والتاريخ، مضيًفا بعد "النسيان" إىل هذه العالقة الثنائية، 

التاريخ، الذاكرة، النسيان. فاملؤلف ينّبه املؤرخي ألنواٍع من االنحرافات املمكنة واملحتملة  هو بول ريكور Paul Ricoeur يف كتابه املهّم 

للذاكرة. فتحت عنوان "الذاكرة املتالعب بها"، يقول ريكور: "إّن قلب املشكلة، هو يف تعبئة الذاكرة من أجل خدمة السعي للهوية أو طلبها أو 

املطالبة بها. وينتج من ذلك انحرافات نعرف بعض أعراضها املقلقة: اإلفراط يف الذاكرة يف مكان ما )...( يعني عمليات سوء استعمال للذاكرة )...(، 

وهناك نقص يف الذاكرة يف مكان آخر )...(، يعني هناك سوء استعمال للنسيان... إلخ")2). والسبب يف ذلك، يف رأي ريكور، هو "هشاشة الذاكرة 

املتالعب بها يف إشكالية الهوية")3). هذه الهشاشة تضاف إىل الهشاشة املعرفية الناتجة من القرابة القائمة بي الخيال والذاكرة، وال سيما عرب 

رابط الشهادة الشفوية. ويذّكرنا ريكور بثالثة أسباب لهشاشة الهوية القائمة عىل الذاكرة، هي:

ӵӵ العالقة الصعبة مع الزمان؛ وهذه صعوبة أولية تربر بالضبط اللجوء إىل الذاكرة، بما هي عنرص مكّون زمني للهوية عىل صلة بتقدير

الحارض وإسقاطه عىل املايض.

ӵӵ.مواجهة الغري الذي نشعر به كتهديد

1 Jaques Le Goff, Histoire et mémoire (Paris: éditions Galimard, 1988), p. 194.

2 Paul Ricoeur, La mémoire, L'Histoire, L'Oubli (Paris: Seuil, 2000), p. 97 - 99.

بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، جورج زينايت )مرتجم ومقّدم(، )بريوت: دار الكتاب الجديد املتحدة، 2009(، ص 136 - 137.

3 Ricoeur, p. 98.
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ӵӵ.إرث العنف املؤسس ملجٍد أو ملذلة؛ فالحوادث تعني لبعٍض املجد، وتعني لبعٍض آخر املذلة

التاريخية التي تمّثلت بكتابات تاريخية معّينة، حملت  تأسيًسا عىل هذه املعطيات املفاهيمية، يمكن أن نتدارس عدًدا من الخربات 

تصوراٍت تاريخيًة ألحداٍث عرّبت عن نفسها بلغة الذاكرة والهويات، واأليديولوجيات. فكانت هذه األيديولوجيات هي اللغة الغالبة عىل لغة فهم 

املصالح واملسارات التاريخية واملحددات األساسية يف صناعة التاريخ، وال سيما التاريخ العاملي.

يمكن أن نختار يف هذه املداخلة املوضوعات التالية:

ӵӵ.سايكس - بيكو يف الذاكرة التاريخية العربية

ӵӵ.مسألة الخالفة وإلغاؤها بقرار أتاتورك

ӵӵ.الذاكرة التاريخية الجماعية لطوائف لبنان

سايكس - بيكو

هي عبارة عن محادثات جرت عام 1916 بي مندوب بريطانيا سايكس Sykes، ومندوب فرنسا بيكو Picot، ومندوب روسيا سازانوف 

Sergei Sazonov، للتباحث يف مصري بعض أرايض الدولة العثمانية وطريقة اقتسامها بصيغة "مناطق نفوذ"، حيث يكون لروسيا منطقة نفوذ 

يف إسطنبول والدردنيل والبوسفور وبعض أقسام من األناضول، ولربيطانيا نفوذ يف القسم الجنويب من سورية، ولفرنسا نفوذ يف القسم الشمايل 

والساحيل. أّما فلسطي، فتكون تحت إدارة دولية.

الخالصة أّن محادثات سايكس - بيكو بعد انسحاب روسيا من الحرب، بقيت سيناريو فرنسًيا - بريطانًيا من سيناريوهات الحرب كأحد 

مشاريع مناطق النفوذ، إال أّن هذا السيناريو لم َيجِر تطبيقه بعد الحرب كّلًيا؛ ذلك أّن موازين القوى العسكرية بي الدولتي وجغرافيا االحتالالت 

العسكرية هي التي أوجدت واقًعا جديًدا حّدد معالم التقسيم الذي جرى يف مؤتمر سان ريمو عام 1920؛ إذ تّم توزيع االنتدابات عىل دول ناشئة، 

وُكرّس هذا التقسيم الحًقا بصيغة تأسيس هويات وطنية أي جنسيات يف معاهدة لوزان )عام 1923(. وعىل الرغم من أّن خريطة سايكس - بيكو 

لم ُتطّبق، فإّن خربها كـ "مؤامرة" استدخل كحدث تاريخي مصريي يف ميثولوجيا الذاكرة التاريخية العربية لألمة، بوصفه لحظة انكسار لألمة، 

ولحظة تجزئة وتفتيت، ولحظة هزيمة وإفشال ملرشوع الوحدة العربية. وإذ ال تزال الزمة سايكس - بيكو، تتكرر يف الخطاب القومي العريب، 

وكأنها لعنة أبدية نزلت باألمة، تلغي هذه الالزمة تفاصيل التاريخ ومراحله وتحوالته وانعطافاته وما استجد وما استحدث خالل قرن من الزمن 

من تأسيس دول وكيانات وطنية ودول - أمم يف العاملْي العريب واإلسالمي، ومن مسارات داخلية يف اإلدارات واالقتصاديات ونشوء النخب 

واألجيال وتجددها.

ننىس أواًل معاهدة "لوزان" التي هي محّطة من محّطات تشّكل النظام العاملي الجديد الذي دشنته "عصبة األمم"، والتي هي أيًضا 

 Sèvres "بل ننىس معاهدة "سيفر ،Principe des nationalités "املحطة التأسيسية لدول املرشق العريب الناشئة عىل مبدأ "الهويات الوطنية

التي ألغى أتاتورك مضمونها التقسيمي املتعلق برتكيا، يف حي بقي املضمون الذي يتعّلق بتقسيم املرشق العريب والذي جّسدته قرارات سان ريمو.

بكلمة ُينىَس "الذي" صنع التاريخ الفعيل؛ أي العوامل واملحددات الفعلية، وُيستعاض منها بذاكرة وهمية، تضطلع فيها أسطورة سايكس 

- بيكو بالدور املحّدد لتاريٍخ نعيشه حارًضا كمواطني يف دول، ونعيشه ماضًيا كمأساة، ونرتقب له مستقباًل مهّدًدا بمزيٍد من التجزئة والتقسيم. 

فكلما مّر مجتمع عريب ما بأزمٍة سياسية أو برصاع داخيل، أو حرٍب أهلية، يلوح شبح التدخل األجنبي عنرًصا مهدًدا بالعودة إىل سايكس - بيكو 

كمرجعية تقسيم وإعادة تقسيم.



متـوز / يوليـو 2016العدد  4

16

هذا ما الحظناه ونالحظه يف كثري من األدبيات املرشقية التاريخية والسياسية؛ يف الخطاب التاريخي، ويف الخطاب السيايس ويف الخطاب 

اإلعالمي، وحتى يف اللغة املحكية يف املجالس.

لكن أبرز ما ُينىس يف الوعي التاريخي العريب املرشقي سؤال املقارنة بي مصري سيفر املعاهدة القاضية باستسالم تركيا وتقسيمها، ومصري 

سايكس - بيكو، وهي ال تعدو أن تكون محادثات وسيناريو فرنسًيا - بريطانًيا لم يحَظ بالتطبيق.

يكمن الجواب يف رضورة إعادة النظر يف تاريخ هذه املرحلة، والبحث عن فرضية تاريخية تقول إّن مقاومًة تركية بقيادة مصطفى كمال 

نجحت يف إسقاط سيفر، وإّن مقاومًة عربيًة منقوصًة أو متعرثًة ألسباب عديدة، فشلت يف إسقاط قرارات التقسيم سواء نّصت عليها محادثات 

سايكس - بيكو أو كانت قرارات سان ريمو يف مؤتمر الصلح بي الحلفاء.

هكذا يعيش القومي العريب يف الواقع مفاعيل لوزان يف دولته الُقطرية، انتماًء فعلًيا إىل جنسية Nationalité، ويف ظل دستور وعالقات 

دولية، وقانون دويل، يف حي يظّل ينعى يف ذاكرته حدًثا أرشيفًيا اسمه سايكس - بيكو.

وهنا تجوز املقارنة، أو التشبيه، بي صورة حدث إلغاء الخالفة يف الذاكرة اإلسالمية العربية املعارصة وصورة سايكس - بيكو يف الذاكرة 

القومية العربية املعارصة. ونرّجح أّن ما يجمع بينهما هو ذاكرة تاريخية أسطورية خالطة لألزمنة، مجّمدة ومكّررة لحدث يأىب أن يتحرك يف سياق 

تاريخي، تجاوزته األزمنة. يف تركيا حصل التجاوز يف دولة/ أمة، ويف العالم العريب يف بناء دول وطنية، قطعت أشواًطا يف تطورها، وإن كان مطلب 

الوحدة العربية يف دولة/ أمة، أو يف اتحاد فدرايل، أو كونفدرايل، مرشوًعا، فهو مرشوع مستقبيل تحّدد رشوطه )أْي رشوط تحققه(، إمكاناُت 

الحارض والواقع ومخططات املستقبل، وليس الذاكرة التاريخية لجغرافية سايكس - بيكو أو لذكرى خالفة وهمية لم تكن موجودة يف الواقع.

إلغاء الخالفة

شّكل حدث إلغاء الخالفة عىل يد أتاتورك يف حينه حدًثا مصريًيا كبريًا وتأسيسًيا عىل طريق إنشاء الجمهورية الرتكية الحديثة، ولكنه يف 

املقابل شّكل نوًعا من فاجعة لقطاع من الجماهري اإلسالمية الواسعة، لكّن املفارقة أّن "الفاجعة بمصابها" لم ُتصب الجماهري املسلمة القريبة 

جغرافًيا من الحدث أو املعنية به مبارشًة )أي األتراك(، بل أصابت الجماهري املسلمة يف الهند.

طبًعا، للمفارقة أسبابها هنا وهناك. ففي اإلسالم الهندي، ثّمة حني من ُبعد وتوق إىل مخّلص يأيت من أسطورة إمرباطورية إسالمية 

تمّثلت بفتوحات ومواجهات كربى مع الغرب، يف حي أّن اإلسالم الرتيك يشهد باستسالم خليفة للغرب يقبل بمعاهدة مذّلة هي معاهدة سيفر 

القاضية بتقسيم تركيا، كما يشهد بنهوض قائد جديد يرفض سيفر ويجمع فلول الجيش الرتيك ليحّوله إىل نواة حركة تحرر وطني فاعلة وظافرة 

هو مصطفى كمال.

أّما اإلسالم العريب، فكان "بي بي"، أو "يف منزلة بي املنزلتي"؛ فهو إعجاب بالغازي الجديد )أي بمصطفى كمال(، ونزوع إىل التمثل 

به يف صورتي عند القوميي، قائًدا قومًيا )صورته مثاًل عند عبد الرحمن الشهبندر أحد قياديي الثورة السورية آنذاك(، وعند بعض اإلسالميي 

)رشيد رضا مثاًل( مرشًحا لخالفة إسالمية جديدة لوال "انحرافه" نحو العلمانية)4).

إىل جانب هذا اإلعجاب العريب امللتبس، ثّمة سعي لدى بعض الحكام )امللك فؤاد يف مرص، وامللك عبد العزيز آل سعود يف السعودية( 

الستثمار الفراغ السيايس والرمزي الذي تركه إلغاء الخالفة. أّما علماء األزهر فيؤجلون القضية )أي تنصيب خليفة(، ألّن رشوطها التاريخية غري 

متوافرة، وكان هذا أيًضا موقف رشيد رضا تجاه مؤتمر الخالفة )1926(.

لالستزادة يف هذا الشأن، انظر: وجيه كوثراين، الدولة والخالفة يف الخطاب العريب إبان الثورة الكمالية يف تركيا )بريوت: دار الطليعة، 1996(، ص 5 - 40.  4
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ثّمة حدث آخر له عالقة بإلغاء الخالفة أو التمهيد لهذا اإللغاء، ونعني به إنتاج خطابْي أحدهما تريك واآلخر عريب. فالخطاب األول، وهو 

الخطاب الرتيك، تمّثل بوثيقة التفريق بني السلطنة والخالفة املعروفة بوثيقة أنقرة، وهي بعنوان "الخالفة وسلطة األمة" )عام 1922(، وهو 

الخطاب الذي يمّهد لإللغاء ويؤسس له معرفًيا، ومن زاوية علم أصول الفقه والتاريخ اإلسالمي ومعطيات التاريخ اإلسالمي)5).

أّما الخطاب الثاين، وهو الخطاب العريب، فقد تمّثل بكتاب عيل عبد الرازق اإلسالم وأصول الحكم )عام 1925(، وهو أشبه باستعادة 

ملفاهيم الوثيقة الرتكية التي كانت قد ُترجمت إىل العربية عام 1924، ويربر عبد الرازق عربها دعوته العتماد علم السياسة مرجًعا الستنباط أنظمة 

حكم، بداًل من فقه الخالفة وأحكامه.

يعرف املؤرخون ما جرى بعد ذلك. فرتكًيا، تّم ترسيخ الجمهورية والعلمانية يف تركيا، واستدخال وثيقة أنقرة ومفاعيلها يف الثقافة الدستورية 

الرتكية الحديثة. وعربًيا، ُيزدرى كالم عبد الرازق وُيهان الرجل، سواء من األزهر أو من امللك، بل حتى من سعد زغلول رئيس حزب الوفد.

من املهّم أن ُيتابع املؤرخ العريب دراسة املسارين، مسار النجاح الرتيك يف تأسيس جمهورية مدنية )دولة مدنية(، ومسار التعرّث العريب يف 

تأسيس هذه الدولة. ويف هذا السياق من املُجدي طرح السؤال التايل: ملاذا ُيكرر الخطاب العريب اإلسالمي الزمة الخالفة يف كّل مناسبة يدور 

الحديث فيها عن السلطنة العثمانية ونهايتها، أو يف كّل مناسبة يجري فيها الحديث عن االستعمار الغريب ومشاريع االقتسام والتجزئة؟ وملاذا 

ال نالحظ الظاهرة نفسها يف الخطاب الرتيك اإلسالمي؟

الجواب، أّن السلطنة العثمانية لم تكن خالفًة، وأّن أمر الخالفة انتهى مع تغّلب البويهيي، ثّم تغّلب السالجقة يف الرشق، وأّن أمر 

السلطنة، أو الدولة السلطانية وتعددها يف العالم اإلسالمي، أضحى أقوى وأمكن، وأّن أمر تنازل آخر خليفة عبايس عاش يف كنف املماليك 

للسلطان سليم قصة ُمقحمة اخرُتعت يف القرن الثامن عرش)6)، بعد أن بان ضعف السلطنة وانكرست شوكتها وهيبتها، فالتجأ السالطي إىل 

اللقب الديني، وقد كانت ألقاب "سلطان السالطي" و"ملك امللوك" و"شاه الشاهات" أكرب من لقب "خليفة"، ولها األولوية يف التعداد الربوتويك. 

ا عىل تكرار مصطلحي "الخليفة" و"الخالفة" حتى اليوم؟ لحارض متوتر وملستقبل متخيل،  وبعُد، ملاذا ظّل الخطاب العريب اإلسالمي ُمرصًّ

وملاٍض مفرتض؟ أعتقد أّن تكرارًا للمفردة مريٌح للعقل وُمغٍن عن تعب البحث، وُمعزٍّ النفس بحالوة السلطة والسلطان، ومعوٌض عن عناء 

التخطيط، ومغذٍّ ملرشوع سلطوي يستقوي بالدين والعاطفة الدينية. لقد اخرتعت الحزبية اإلسالمية املعارصة هذه الدعوة، فحملها الخطاب 

تكرارًا وترداًدا جياًل بعد جيل، ونًصا بعد نص وحاشيًة بعد حاشية، فكأنها "الحقائق األبدية"، لكنها حقائق تغلق باب التاريخ، باب اكتشاف 

املايض وباب تغيري الحارض نحو املستقبل.

انظر نص الوثيقة كاماًل يف: كوثراين، ص215 - 248.  5

يبحث أسد رستم يف حقيقة هذه القصة فيقول: "إّن هذا القول عىل شهرته ليس بالقول املريض عند املحقق املرتّوي ألنه ال يمكن التسليم به واألصول التاريخية خالية   6

منه. راجعنا الجزء األخري من كتاب بدائع الزهور يف وقائع الدهور ملحمد بن إياس املتويف حوايل سنة 1523م. وقرأنا فيه أخبار واقعة مرج دابق، واحتالل حلب ودمشق وغزة، 

وواقعة الريدانية، ودخول العثمانيي القاهرة وخروجهم منها، ورجوعهم ظافرين للقسطنطينية. قرأنا هذا كّله ولم نجد ذكرًا للخالفة فيه وال لتخيل املتوكل عنها. ولم يكن ابن 

إّياس ممن يعتنف األمور فيأتيها بغري علم وال ممن يغفل عن الحوادث وال سيما إذا كانت ذات شأن. فإنك لو قرأت ما كتبه من أخبار سنة 1516 و1517 عن السلطان سليم 

وعن عالقته باملتوكل عىل الله، ظننت أنه كان يتعقب خطواتهما ويسأل عنهما كّل وارد وصادر. تراه يذكر ما تحادثا به يف حلب بعد معركة مرج دابق، وما دار بينهما يف القاهرة 

بشأن ابن العداس، وبشأن زوجة السلطان طومان باي، وبشأن القايض شمس الدين وحيش. وتراه يصف خروج الخليفة من مرص وذهابه إىل القسطنطينية ووصوله إليها 

وسكناه فيها، ويدّون األدعية التي ُتليت للسلطان سليم يف جوامع سورية قبل فتح مرص واألدعية التي ُتليت يف مرص بعد فتحها. تقرأ كّل هذا وال تجد شيًئا يف تخيّل املتوكل 

عىل الله عن الخالفة. وليس يف مجموعة فريدون الرتكية - وفيها رواية شاهدي عيان - وال يف كتاب السلطان سليم نفسه إىل ابنه سلمان بتاريخ كانون الثاين 1517 م، وال يف ما 

كتبه شاه رشوان الشيخ إبراهيم ومظفر شاه الثاين - وكالهما معارص لهذه الحوادث - ما يؤيد رأي مؤرخي اليوم يف هذا القبيل". انظر: أسد رستم "السلطان سليم والخالفة"، 

يف: آراء وأبحاث )بريوت: منشورات الجامعة اللبنانية، 1967(، ص 16 - 17.
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ذاكرات الطوائف اللبنانية يف التأريخ لـ "مايض لبنان")7)

ُيعنى هذا الجانب من الدراسة بدعوة كمال الصليبي إىل تصحيح هذه الذاكرات )ما لها وما عليها( وبكيفية تصحيحها.

لقد طرح كمال الصليبي صورًا من الذاكرة الجماعية املارونية يف استذكار تاريخ اإلمارة املعنية يف لبنان ليصل إىل دحضها عرب االشتغال 

بالوثائق واملصادر، من ذلك مثاًل أنه:

ӵӵ يدحض قصة آل معن وقدومهم إىل الشوف كما يرويها طنوس الشدياق: "ليس هناك يف التواريخ ما يثبت هذه القصة، بل هناك يف

القصة ذاتها أخطاء تاريخية واضحة، مّما يشري إىل أنها محاولة متأخرة لفهم أصل اإلمارة املعنية يف الشوف")8) )مصادره يف نقد رواية 

الشدياق: صالح بن يحيى التنوخي يف النصف األول من القرن الخامس عرش، وابن سباط الفقيه يف الربع األول من القرن السادس 

عرش، حيث ال إشارَة إىل هذه القصة(.

ӵӵ :يدحض قصة لجوء فخر الدين وشقيقه األصغر يونس بعد وفاة والدهما قرقماز إىل كرسوان حيث ترّبَيا يف كنف آل الخازن. يقول

"ليس هناك ذكر لهذه القصة يف 'تاريخ األمري فخر الدين املعني' للخالدي الصفدي الذي عارص فخر الدين وعمل يف خدمته، وال يف 

تاريخ املحبي الدمشقي املتوىف عام 1699")9).

األزمنة  تاريخ  الدويهي  تاريخ  يف  ال  الخازن،  آل  عند  كرسوان  إىل  وشقيقه  الدين  فخر  لجوء  لقصة  ذكَر  ال  ذلك،  إىل  إضافًة 

)بريوت، 1951 ص 284 - 285(، وكذلك ال ذكر لهذه القصة يف كتاب األمري حيدر الشهايب املتوىّف يف عام 1835 )10).

يقول كمال الصليبي: "لعّل أّول من روى قصة لجوء األمريين فخر الدين ويونس إىل كرسوان هو الشيخ شيبان الخازن املتوىف عام 1850. 

وقد انتقد هذا املؤرخ البطريرك الدويهي ألنه لم يذكر ماذا حدث لألخوين املعنيي يف السنوات السّت التي تلت وفاة والدهما")11).

يرى الصليبي أّن الشدياق تبّنى هذه القصة وأضاف إليها اسم الحاج كيوان املاروين الذي خّبأ الولدين يف بّلونة، وهذه القصة يستعيدها 

أيًضا عيىس إسكندر املعلوف املتوىف سنة 1956. ويف رواية املعلوف بعض اإلضافات إىل القصة، أهمها اجتهاده يف تعريف الحاج كيوان.

ويخلص الصليبي إىل القول: "هكذا تروي تواريخنا التقليدية قصة لجوء فخر الدين وأخيه يونس إىل كرسوان وتربيتهما يف كنف آل 

الخازن. وأقّل ما يقال عن صحة هذه القصة أنها غري ثابتة. واملرجح أنها محاولة متأخرة يرجع تاريخها إىل أبعد من أواخر القرن الثامن عرش 

لتفسري أساس العالقة بي األمري فخر الدين وآل الخازن وعطف األمري عىل املوارنة بشكل عاّم")12).

أّما يف ما يتعلق بحكم فخر الدين للبالد، "أي سلطته"، فال يراه ذا طبيعة واحدة. يسأل: ما هي السيطرة التي كانت لفخر الدين عىل 

مختلف املناطق التي دخلت تحت حكمه؟ وهل كانت هذه السيطرة من نوع واحد يف جميع هذه املناطق؟ ويجيب: "كان فخر الدين من الناحية 

الرسمية، ملتزًما لجباية الرضائب، ال غري، يف جميع املناطق التي سيطر عليها. إاّل أّن مكانته الحقيقية يف املناطق الدرزية وكرسوان كانت تختلف 

كثريًا عنها يف املناطق األخرى. ففي الشوف كان لفخر الدين حكم تقليدي موروث مستقل تمام االستقالل عن االلتزام الرسمي املرتبط بالدولة. 

أستعيد يف هذا القسم جزًءا مّما سبق أن قدمته يف محارضة عن كمال الصليبي، يف ندوة تكريمية للمؤرخ بالجامعة األمريكية يف بريوت، يف 2 أيار/ مايو 2012. انظر:   7

وجيه كوثراين، إشكالية الدولة والطائفة واملنهج يف كتابات تاريخية لبنانية: من لبنان امللجأ إىل "بيوت العناكب" )املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة/ 

بريوت، 2014(.

كمال الصليبي، "فخر الدين الثاين والفكرة اللبنانية" يف: أبعاد القومية اللبنانية: محارضات جامعة الروح القدس )لبنان: الكسليك، 1970(، ص 88.  8

املرجع نفسه.  9

الغرر الحسان يف تواريخ حوادث الزمان )القاهرة: د. ن، 1900(، ص 619.  10

الصليبي، "فخر الدين الثاين.."، ص 91 - 92.  11

املرجع نفسه، ص 94 - 95.  12
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ويف املناطق الدرزية األخرى حيث لم يكن للمعنيي حكم موروث كان لفخر الدين - إضافًة إىل االلتزام - زعامٌة شخصية معرتف بها عىل الدروز 

"القيسية"، وهي كذلك زعامة من النوع التقليدي املحيّل الخارج عن سلطة الدولة. وكان لفخر الدين يف كرسوان تبعية تلقائية بي املوارنة، مّما 

جعل له يف هذه املنطقة أيًضا مكانًة خاصًة مستقلًة عن الدولة"، ويضيف: "أّما خارج املناطق الدرزية واملارونية، فكانت سيطرة فخر الدين مجرد 

التزام من الدولة تدعمه قوة األمري العسكرية")13).

عىل أّن هذا التوصيف للواقع، من خالل القراءة الدقيقة واملقارنة بي املصادر، ال يمنع كمال الصليبي من إعادة األهمية إىل "فكرة فخر 

الدين"، ولكن كـ "أسطورة" Mythe لها دورها يف أسطرة التكّون التاريخي ِلُلبنان الحديث: "بدأت هذه األسطورة صغريًة ثّم َنمت مع نمو لبنان 

حتى أصبح فخر الدين يف نظر اللبنانيي اليوم رائد االستقالل اللبناين ورمز الوحدة الوطنية")14).

لكن ما يسكت عنه هذا االستنتاج الذي يتوصل إليه كمال الصليبي يف مقالته "فخر الدين والفكرة اللبنانية"، هو أّن هذه األسطورة ال 

ُيجمع حولها اللبنانيون كصورة وطنية جامعة، أو كتاريخ وطني جامع، أي كذاكرة جماعية وطنية. وهذا ما يقود إىل البحث يف املسألة الثانية التي 

أرشنا إليها: فـكيف يتصّور اللبنانيون ماضيهم؟

هذا ما يحاول كمال الصليبي أن يجيب عنه؛ إذ يستعيد صورًا من تواريخ الطوائف اللبنانية، تتناول أصولها ومواقع سكنها وأدوارها 

ورصاعاتها السياسية، ونبًذا مخترصًة من خصائصها املذهبية والعقيدية)15). وهو يف تناوله لهذه الصور يقّدم لوحًة توليفيًة تختزل ما كان قد 

بحث فيه ووّسعه يف كتاباته السابقة املتخصصة، أي منطلق تاريخ لبنان الذي رّكز فيه عىل معطيات التاريخ الوسيط )اإلسالمي(، وتاريخ لبنان 

الحديث، ومقاالت أخرى متخصصة بنقد املؤرخي املوارنة. ولعل أهّم ما يف هذا الكتاب، بالنسبة إىل سياق ما نقّدمه استكمااًل لهذا املبحث، 

متمّثل بالفصول التالية:

ӵӵ.اإلمارة املتصّورة، إذ يستعيد نقده للتصور املسيحي املاروين لإلمارة، فيميز بي التصّور األسطوري - األيديولوجي، ومعطيات الواقع التاريخي

ӵӵ.التي تقول بالجبل - امللجأ Henri Lammens الوطن امللجأ، ذلك أنه يمارس نقًدا لنظرية األب المنس

ӵӵ.لبنان العثماين: ما خصوصيته؟ فهو يرى أْن ال خصوصيَة مميزًة له من بقية املناطق العربية

ӵӵ انبعاث فينيقيا، النظرية التي برزت أيًضا لدى بعض املؤرخي املوارنة يف مرحلة االنتداب واالستقالل، وهي تقول باألصولية الفينيقية

ِلُلبنان، وقد تناولها كمال الصليبي بالنقد ألنها تقطع مع املرحلة اإلسالمية قْطًعا مفتعاًل وغري تاريخي.

ӵӵ امليثاق" سيسّمى  ما  لتنشئ  بعض  من  بعضها  اقرتبت  معتدلة  ُسنية   - وإسالمية  مسيحية  نخب  دور  يربز  حيث  والخطأ،  التجربة 

الوطني" الذي ما لبثت تجربته أن وقعت يف أخطاء التطرف والشطط من جّراء اخرتاق الطائفيات والعشائريات واملحسوبيات، فكان 

الخلل والتفاوت يف التطور االقتصادي واالجتماعي الذي أوصل إىل سنة 1975.

ويختم كمال الصليبي كتابه بفصلي: "الحرب عىل تاريخ لبنان" و"البيت واملنازل الكثرية". ويف هذين الفصلي يقّدم الصليبي رؤيًة لكيفية 

النظر إىل تاريخ لبنان. ويتلخص هذا املنظور بالنقاط التالية:

ӵӵ ال يمكن لطائفة أن تفرض نظرتها، أي ذاكرتها الخاصة إىل تاريخ لبنان عىل الطوائف األخرى. وتستعرض هذه النقطة ثالث تجارب

طائفية فشلت يف كتابة تاريخ مدريس.

املرجع نفسه، ص 109.  13

املرجع نفسه، ص 110.  14

كمال الصليبي، عفيف الرزاز )مرتجم(، بيت بمنازل كثرية - الكيان اللبناين بني التصور والواقع )بريوت: مؤسسة نوفل، 2013(.  15
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ӵӵ تجربة إسالمية ُسنية قام بها أستاذان من كلية املقاصد هما زيك النقاش وعمر فروخ سنة 1935؛ إذ أّلفا مًعا كتاًبا بعنوان تاريخ سورية

ولبنان املصور، جرت فيه تعرية لبنان من كّل تاريخية خاصة به خارج اإلطار العريب - السوري.

ӵӵ تجربة مسيحية قام بها أستاذان هما أسد رستم وفؤاد أفرام البستاين سنة 1937، فنرشا كتاب تاريخ لبنان املوجز، وهو بحسب قول

كمال الصليبي "مؤلَّف بالغ بالتشديد عىل الطابع الخاص ِلُلبنان، حتى أنه لم يكن هنالك مسلم واحد مستعد للقبول به")16).

ӵӵ تجربة درزية متأخرة جرت يف غضون الحرب األهلية يف لبنان )يف الثمانينيات من القرن املايض(، حيث اعُتمد "يف مدارس الشوف

الرسد الدرزي الجديد لتاريخ لبنان، وحيث أجريت تعديالت يف منهاج الدراسة تتفق مع الروحية السياسية للجماعة الدرزية")17)، وكان 

ذلك يف إثر تحطيم تمثال األمري فخر الدين املعني يف بعقلي سنة 1983، كرّدة فعٍل عىل "التمجيد املسيحي" له)18).

ويخلص كمال الصليبي إىل القول إنه ال بّد من حملة تنظيف عامة يف بيوت العناكب املنسوجة داخل البنى الطائفية واملذهبية املختلفة 

يف البالد إلزالة جميع األحكام املسبقة واألحكام املسبقة املضادة املتعلقة بمايض لبنان ومايض العرب. ويقصد بـ "التنظيف" هنا، نقد النظريات 

املختلفة التي قّدمتها الطوائف اللبنانية، سواء كان ذلك من وجهة نظر القومية العربية الدمجية، أو من وجهة نظر القومية اللبنانية التي تسعى 

نحو الخصوصية؛ من خالل البحث يف الفينيقية أو اإلمارة أو يف نظرية امللجأ.

خالصة موقف كمال الصليبي من التاريخ وعالقته بالحارض واملستقبل أّنه ال يمكن بناء دولة - وطن عىل تاريخ سيايس مختَلٍف فيه؛ فال 

بّد من اإلقرار بهذا االختالف واالعرتاف به عىل قاعدة البحث التاريخي املوصل إىل حقائق تاريخية، وإن تكن هذه الحقائق ال تحمل معاين 

الوحدة الوطنية، وهي ال تحملها أصاًل. بناًء عليه، يطرح الصليبي عىل اللبنانيي - كجماعة سياسية - املهمة التالية: "عليهم أن يعرفوا بدقة 

من هم وما ارتباطهم بالعالم املحيط بهم. لهذا عليهم أن يعرفوا بدقة ملاذا هم لبنانيون وكيف أصبحوا لبنانيي، وهم لم يكونوا يف األصل إاّل 

مجموعًة من الطوائف املتفرقة صودف تواجدها يف بقعة واحدة من األرض. وإن لم يفعلوا ذلك - وبغّض النظر عن الطريقة التي سيصلح بها 

الشجار الحايل يف لبنان - فإنهم سيستمرون يف البقاء مجموعًة من العشائر البدائية املتنافرة أصاًل، ُتسمي نفسها عائالت روحيًة دون أن يكون 

لها بالرضورة أية عالقة بالروحانيات")19).

مناقشة كامل الصليبي: من يصحح تاريخ لبنان؟ وما رشوط ذلك عندما 

يختلط التاريخ بالذاكرة؟

لعّل السؤال الذي جرى إغفاله، أو السؤال املسكوت عنه يف هذا املرشوع الراهن هو التايل: ما هي رشوط "الحارض" التي تمّكن من 

تصحيح األحكام املسبقة للوصول إىل املعرفة الدقيقة )الصحيحة(، أي "العلمية"، والتي يطلبها املؤرخ كمال الصليبي من "اللبنانيي"؟ هل 

يطلبها منهم كـ "طوائف" أو كأفراد ومواطني، أو كمؤرخي من أهل االختصاص؟ ويف الحالة األخرية، ما العمل إذا اختلفت املدارس واملناهج 

واملفاهيم ما بي املؤرخي أنفسهم؟

املرجع نفسه، ص 253.  16

املرجع نفسه.  17

املرجع نفسه، ص 251. ونضيف أيًضا إىل املحاوالت التي يشري إليها كمال الصليبي املحاوالت التي جرت بعد الطائف )إقرار وثيقة 1990(. األوىل عندما كان منري أبو   18

عسيل رئيًسا للمركز الرتبوي يف لبنان، وقد أنجزت املحاولة بعًضا من املخطط الذي اقرتحته اللجنة، غري أّن وزير الرتبية عبد الرحيم مراد أوقف العمل بالكتب التي ُأنجزت 

واملتوسطة  االبتدائية  الثالث:  املراحل  يف  التاريخ  لكتب  كاماًل  مخطًطا  اللجنة  أنجزت  حي  منيمنة،  حسن  وزارة  عهد  يف  والثانية  لبنان"،  بـ "عروبة  بعضها  مساس  بحجة 

والثانوية. هذا املخطط ال نعرف مصريه، لكن ما نعرفه أّن املرشوع تعرّث أيًضا بسبب احتجاجات أصوات حزبية مسيحية عىل حرص املقاومة يف املقاومة الوطنية ضّد احتالل 

إرسائيل واستبعاد "مقاومات أخرى" من التدريس.

املرجع نفسه، ص 269.  19
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لنحاول اإلجابة عن هذا السؤال املرّكب بتفحص املوضوع من زاويتي؛ إحداهما زاوية املؤرخ املحرتف )املتخصص(، وهذا األمر ينطبق عىل 

املؤرخ نفسه. فكيف توّصل كمال الصليبي إىل هذه املعرفة التي يوّد أخريًا تعميمها والنصح بها؟ أّما الزاوية األخرى، فهي زاوية الثقافة التاريخية 

العامة. ويف هذه الحالة، ما الفارق يف أن يعّرف املواطن ماضيه من موقع املواطنية يف دولة - وطن )دولة مواطني(، وأن تعّرف "الطائفة" تاريخها 

"كجماعة موّحدة"، وبأّي صفة؟ بصفتها "الدينية" أو بصفتها "السياسية"، إن جاز التعبري؟ ويف الحالتي عرب "ذاكرتها الجماعية"؟

من زاوية املؤرخ املحرتف: كمال الصليبي بني التاريخ التجريبي )اإلمربيقي( والتاريخ املفهومي

واضح من خالل متابعته الدقيقة للمؤرخي اللبنانيي، وال سيما املؤرخي املوارنة، وتدقيقه يف رواياتهم، ومقارنة بعضها ببعض، ونقدها من 

زاوية الزيادة أو النقصان، األقدمية أو اإلضافة، والقرب أو الُبعد، واملعقولية أو عدمها، أّن كمال الصليبي ينتمي إىل املدرسة الوضعانية التجريبية 

يف التأريخ، وهي املدرسة التي تجعل "الحقيقة" تنطق من خالل نقد كمٍّ من الوثائق، أي املصادر األوىل وحدها. لكّن "الحقيقة" يف هذه الحال 

تظّل مرهونًة بجهد اكتشاف مزيد من املصادر، وبتوّسٍع يف املعلومات ال ينتهي. ومن هنا نفهم طول مسار املعرفة التاريخية التجريبية عند كمال 

الصليبي عندما يقول يف شأن التاريخ ِلُلبنان: "كنت يف السابق.. أتبع غريي يف االعتقاد )...( فلّما توسعت معلومايت )...(")20)، أي إّن معلوماته 

توسعت من خالل االطالع عىل املصادر األوىل )الوثائق(، فأين يقع اإلشكال املعريف عند كمال الصليبي أو "يتموضع"؟

كان فرنان بروديل Fernand Braudel قد واجه مشكلة التوسع الكّمي يف الوثائق ومعلوماتها حي كتابة أطروحته الشهرية عن املتوسط، 

إذ وجد نفسه أمام كمٍّ كبري من املصادر Les Sources التي جمعها من أرشيفات البلدان املتوسطية، كما وجد أّن االشتغال بها يقتيض عرشين 

عمرًا من حياته، أو عرشين مؤرًخا من أمثاله. فكيف حّل بروديل هذا اإلشكال؟

لقد فعل ذلك من خالل ما يمكن أن نسّميه "ثقافة املفاهيم" التي تساعد عىل رسم اإلطار النظري للموضوع، أي إنه أدخل الُبعد الثاين، 

الُبعد املفهومي يف املمارسة التأريخية. وال غرابة يف ذلك، فهو من رّواد املدرسة التاريخية الفرنسية الجديدة التي تجاوزت املدرسة التاريخية 

وعلم  االقتصاد  بي  ما  جسورًا  بروديل  بنى  فقد  واملجتمع.  اإلنسان  لعلوم  املعرفية  األنظمة  ما بي  عابرًة  جسورًا  ببنائها  املنهجية،  التجريبية 

االجتماع والفلسفة والسياسة واإلثنولوجيا والتاريخ الحضاري العاملي املقارن، فأدخل مفهوم التأريخ للمدى الطويل، ومفهوم نسبية رسعة 

األزمنة التاريخية بتأثري نظرية النسبية، ومّيز بي الزمن الجغرايف شبه الثابت )عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية( والزمن االجتماعي البطيء الوقع 

والزمن السيايس املتسارع عىل الّسطح )التاريخ الحديث(؛ فكانت النتيجة إجراء تلك املصالحة اإلبستمولوجية بي بنيوية اإلثنولوجيي لدى 

ليفي سرتاوس Claude Lévi Strauss، وبنيوية املؤرخي الجدد )الحوليات( لدى بروديل، وساعد هذا البناء النظري - املفاهيمي عىل إعادة بناء 

طبقات ثالث من األزمنة التاريخية تقاطعت وتفاعلت يف "قرن طويل" هو القرن السادس عرش املتوسطي، موضوع بردويل الذي جمع فيه ما 

بي املمارسة التجريبية والبناء النظري واملفاهيمي لهذا القرن.

أرّجح هنا أّن هذا الُبعد النظري يف املمارسة التأريخية اللبنانية لدى كمال الصليبي كان غائًبا، أو كان قليل الحضور. وهذا الغياب أّدى يف 

رأيي إىل أن يتأخر كمال الصليبي يف اكتشاف نظام االلتزام يف الدولة العثمانية وانطباقه أيًضا عىل جبل لبنان واإلمارات املحلية واألهلية فيه. 

كان يمكن مثاًل االطالع عىل مفهوم اإلقطاع يف اإلسالم، وهو غري الفيودالية يف التاريخ األورويب الوسيط، وكان يمكن االطالع أيًضا عىل نظام 

التيمار يف التاريخ العثماين، فضاًل عن فائدة املفاهيم الخلدونية بشأن العصبية ونشأة الدولة و"والية الطرف" ومفهومي االستتباع والوالء ما بي 

العصبيات، وكذلك كتب الخراج واألموال واألحكام السلطانية يف اإلسالم، قبل أن يكتب كتابه "تاريخ اإلمارة اللبنانية".

كان يمكن أن تشّكل املعرفة املسبقة لهذا كّله مدخاًل وإطارًا نظرًيا لفهم طبيعة اإلمارة واألمري، ال يف جبل لبنان وحده، بل يف كّل املناطق 

العربية، وقبل انتظار "التوسع يف املعلومات" الوثائقية اللبنانية أو العثمانية لدى كّل من تلميذيه عدنان البخيت وعبد الرحيم بو حسي؛ فثمة 

حوار مع كمال الصليبي، الفكر العريب )كانون الثاين/ يناير 1980(، ص 201.  20
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دينامية جدلية مرّسعة للمعرفة إذا ما اقرتن البعدان يف املعرفة: البعد التجريبي والبعد املفاهيمي. ومن ذلك التمييز بي حّيز الذاكرة ووظيفتها 

وحيز التاريخ )كعلم( ووظيفته.

خالصة القول هنا أْن ال مشكلة بي مؤرخي محرتفي بشأن نظرتهم إىل املايض، فسواء توّصل هؤالء إىل حقائق متماثلة أو مختلفة، أو 

توصلوا إىل هذه الحقائق تجريبًيا، أي عرب التوّسع التدريجي يف االطالع عىل املصادر )كما فعل كمال الصليبي مثاًل(، أو عرب استخدام مفاهيم 

ونظريات اجتماعية وفلسفية مساعدة، فإّن مقاربة الحقيقة التاريخية تبقى مسًعى معرفًيا نسبًيا، يقرتب أو يصيب أو يبتعد، يتأخر أو يبطئ أو 

يرسع، غري أّن املهّم أالَّ ُيوّظف التاريخ يف الرصاع السيايس الداخيل الراهن، وأالَّ تحتويه النظرة "األنكرونكية" لألزمنة التاريخية أو تسوده )أي 

خلط زمن بزمن آخر(؛ كالتأريخ للمايض بمصطلحات الحارض ومفرداته وصوره، أو كالتعامل مع الحارض بذاكرة املايض ومخيالها.

من زاوية الثقافة التاريخية العامة: وعي التاريخ بصفة مواطن أو بصفة طائفة؟

عندما يدعو كمال الصليبي "اللبنانيي" )هكذا بالجمع( إىل "تنظيف" بيوتهم من "العناكب"، أي من التشوهات التي أدخلتها الطوائف 

عىل تواريخها، فإنه ال يفرق - كما يبدو يل - يف الدعوة بي "لبنانيي" ُيفرتض مبدئًيا أنهم مواطنون، و"طوائف" ُيفرتض مبدئًيا أيًضا أنها جماعات 

دينية أو إثنية، ال جماعات سياسية أو أحزاب. فإىل من يوجه كمال الصليبي الدعوة: إىل اللبنانيي بوصفهم مواطني أم إىل اللبنانيي بوصفهم 

"طوائف"؟ وبأّي صفة يكون هذا التوجيه؟ بالصفة الدينية - املذهبية أم بالصفة السياسية؟

أرّجح أّن كمال الصليبي يذهب مذهب التوجه إىل الطوائف كجماعات، مازًجا بي خصوصياتها الدينية واملذهبية وتطلعاتها السياسية، إذ 

يبدو أّن "التنظيف" املرتجى لديه يقوم عىل معادلة ميثاقية )أيًضا(: عروبة تهّدئ من غلّوها القومي الدمجي. وقد جرى هذا - بحسب رأيه - يف 

التجربة اللبنانية، ويف التجربة العربية حينما أصبح االقتناع بالدولة اللبنانية رضورًة لبنانيًة وعربيًة ُمجمًعا عليها، ولبنانية تحّد من املبالغة يف تمجيد 

خصوصيتها ذات الطابع الطائفي - املسيحي.

األمر، إذن، استعادة مليثاقية لبنانية نجحت خالل فرتة من تاريخ لبنان املعارص، يف باب التوافق السيايس امليثاقي، ثّم ما لبثت أن اهتزت بسبب 

أخطاء ارُتكبت)21)، فهل لهذه امليثاقية حّظ نجاح أيًضا يف باب "التوافق التاريخي"، أو بتعبري أدّق يف باب التوافق ما بي التواريخ )تواريخ الطوائف(؟

يبدو يل أّن هذه النظرة التي تماثل ما بي التوافق السيايس والتوافق التاريخي، بل التي تجعل من "التوافق التاريخي" رشًطا للتوافق 

السيايس، تغفل عدًدا من املعطيات والحقائق التي لم تؤخذ يف الحسبان:

ӵӵ .أّول هذه املعطيات رضورة التفريق بي الطوائف ذات الخصوصيات الدينية واملذهبية من جهة، والطائفيات السياسية من جهة ثانية

فهذه الطائفيات تتجسد يف زعامات وأحزاب ومؤسسات وسياسات من شأنها تحويل الطائفة من حالة دينية ومذهبية وثقافية إىل حالة 

كيان سيايس.

ӵӵ وأسطورية عفوية  الجماعية  فالذاكرة  التاريخية.  واملعرفة  الجماعية  التاريخية  الذاكرة  بي  التفريق  رضورة  املعطيات  هذه  ثاين 

بطبيعتها، وخالطة لألزمنة، بل هي مخزن نفيس جماعي ُينقص من األخبار والصور أحياًنا أو يضيف إليها أحياًنا أخرى، تزييًنا أو تشويًها. 

والزينة والتشويه، عىل غرار التحسي أو التقبيح، كّلها "رتوش" تنشأ عرب الزمن، وبفعل وطأة الحادث الراهن واستفزازاته وتحدياته 

ين للمايض أيًضا، سواء كان هذا التغيري يف اتجاه تقبيحه أو  واستدعاءاته التي ال تكتفي بأن يكون البرش فاعلي يف الحارض، بل ُمغريِّ

تحسينه، أو تثويره أو تهدئته؛ بحسب حركة الجدل والرصاع بي القوى التي تتلّبس الهويات املختلفة. يف حي تنحو املعرفة التاريخية 

املحققة )العلمية( نحو االنفصال النسبي عن الذاكرة لتصبح، بالتدرج النسبي، جزًءا من اشتغال العقل التاريخي الناقد للذاكرة نفسها.

الصليبي، بيت بمنازل كثرية، ص 227 - 248.  21
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املالَحظ يف هذا السياق أّن سؤال السياسة يبقى يف خضّم هذا "اليشء" امللتبس بي الطائفة والطائفية، وبي الذاكرة والتاريخ، وبي 

الحقيقة واألسطورة، صامًتا أو مغيًبا. وُيربز لنا كمال الصليبي "حقائقه التاريخية"، ويقّدم تمنياته ونصائحه إىل اللبنانيي الذين يجب أن يعلموا 

"كيف أصبحوا لبنانيي منذ العام 1920")22) ويحذرهم من أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سيظلون عشائر وقبائل... إلخ.

حسًنا، لكن أين هو سؤال السياسة الذي يتجّنبه كمال الصليبي، وهو: من املسؤول عن التجهيل، والتشويه، وبناء بيوت العناكب أو 

إدخالها إىل منازل اللبنانيي؟ أهو الهوت الطوائف أم علم كالمها أو فقهها؟ أم هو سياسيوها؟ ومن هم؟ أهو تاريخ امللل والسلطنات والعائالت 

الذي ساد خالل قرون ماضيه أم تاريخ نظام سيايس حديث ومعارص وأشكال محددة من ممارسة السلطة وتوزيع الرثوة وسياسات زبونية محددة 

يف االقتصاد والتنمية والتعليم... إلخ؟

بة، لكن ما يفصح عنه التفكري التاريخي عند كمال الصليبي هو أنه يراهن عىل التفريق بي السياسة والتاريخ،  تلك األسئلة غائبة أو مغيَّ

جاعاًل نظافة البيت األول )التاريخ( رشًطا لسالمة السياسة وصحتها. وقياًسا عىل هذا املنطق، يصبح رشط "تنظيف املايض" رشًطا لنظافة الحارض.

يبدو يل - مهما يكن من أمِر منطقية هذا التفكري )شكلًيا( - أّن الهرم التاريخي هنا مقلوب عىل رأسه. فما ينبغي طلبه ليس تنظيف بيوت 

الطوائف )أي تواريخها( ليستقيم أمر الدولة - الوطن، بل تنظيف السياسات أواًل بالربامج والخطط لبناء دولة - وطن، وتنشئة مواطن منفتح عىل 

كّل املعارف وعىل كّل الثقافات، ومتفّهم لخصوصيات الطوائف الدينية وذاكراتها التاريخية.

عبًثا حاولت التجارب التي يحيك الصليبي حكاياتها يف كتابه بيت بمنازل كثرية أن تنظف البيت املنشود، ألنها انطلقت جميعها، يف رأيي، 

من الدائرة املغلقة: دائرة الطوائف املستدخلة يف الذاكرات الجماعية التي صنعتها الطائفيات السياسية عرب مؤسساتها و"مؤرخيها" وإخبارييها 

وسياسييها. وبحسب رأيي، من العبث تنظيف الصورة بسياسات طائفية؛ أي بسياسات غري نظيفة.

والواقع أّن سياسات الحارض هي الفاعل األول يف سياسات العلم والثقافة والبحث والرتبية والتثقيف، ويف التأسيس لبيئة علمية حاضنة 

ومشجعة إلعادة النظر يف التاريخ، لدرسه والتنقيب فيه والحفر يف طبقاته؛ ال عرب نزع قرشة ما علق به من خيوط عناكب طائفية فحسب، بل 

عرب كشف أحجبة وأقنعة طائفية وغري طائفية، وحتى أيديولوجية أيًضا، سواء كانت ذات أنسجة قومية أو ماركسية أو ليربالية. عندها، ومع البيئة 

العلمية الحاضنة، ال يحتاج العمل السيايس، وال السياسات وبرامجها، إىل تاريخ تجري "أسطرته" أو تشويهه ملصلحة حزب أو كيان طائفي 

سيايس، كما أنه ال يحتاج إىل دين يجري استخدامه يف عملية االستقواء السيايس؛ ذلك أّن استخدام التاريخ كصور حافزة ومستثرية لذاكرة 

جماعية طائفية راهنة يماثل تماًما استخدام الدين يف االستقواء السيايس.

لذا، تبدو مطالبة الطوائف بتنظيف تواريخها بمعزل عن علمنة السياسة ومدنيتها بمنزلة الدوران يف حلقة مفرغة. ويف حال كمال الصليبي، 

تبدو كأنها مطالبة "حكيم" معتزل ومستقيل من السياسة واىس نفسه، وواىس أمثالنا مّمن اعتزلوا السياسة فشاًل أو تعًبا أو يأًسا، ولكن ليس 

"حكمًة". ذلك وكما أنه لبيت الحكمة أو لبيت الله منازل، فإّن للتاريخ أيًضا أبواًبا ومنازل. وباب تنظيفه ليس باب الطوائف، بل إّن الباب واملنزل 

هما سياسات حكيمة تنشد بناء دولة - وطن، ودولة مواطني. عندها، ال همَّ إن اختلفنا يف الثقافة التاريخية العامة حول صورة فخر الدين، سواء 

كان أمريًا وطنًيا أو ملتزم رضائب. وكما توّصل كمال الصليبي تدريجًيا وعرب البحث العلمي املرتاكم إىل حقيقة تقول إّن فخر الدين ليس إاّل ملتزم 

رضائب وكان غريه قد سبقه إىل ذلك، فإّن املعرفة التاريخية يمكن أن تكون حّرًة ومفتوحًة عىل جميع األبواب، ومستضافًة يف جميع "املنازل". 

ليس املايض سجًنا للسياسة أو راسًما لها، وليست هي نتاجه الحتمي، وليست الذاكرة الجماعية تاريًخا ثابًتا، وإنما هي جزء من التاريخ متغري 

ومتحّول، وصانع التاريخ ليس املايض، وإنما هو سياساته يف الحارض.

املرجع نفسه، ص 269.  22
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يُعّد ابن إســحاق أقدم من ألّف الّســرة النبويّة التي تكاد تكون محفوظة بكلّيّتها، بعد أن استفاد من كّل الذين سبقوه من 
محّديث املدينة، وخاّصة عاصم بن عمر ويزيد بن رومان وابن شهاب الزّهري... واستفاد ابن إسحاق أيًضا يف تأليفه الّسرة 
مــن الّروايات التاريخيّة التي وضعها كثر من الّرواة الذين ســبقوه، مثــل عروة بن الزبر وأبان بن عثامن وموىس بن عقبة، 
واإلرسائيليات والقصص الّشــعبي. وبتأليف ابن إسحاق الّسرة الّنبويّة، يبز أدبًا إسالميًّا جديًدا مختلًفا ومستقالًّ عن الحديث 
الّنبوي وتفســر القرآن، مع أنّه نشــأ وتطّور يف رحمهام. وميكن تفســر بروز هذا األدب الجديد بحاجة املجتمع اإلسالمي 
إىل تخليــد ذكرى النبّي وجعلــه قدوة يحتذى بها، من دون التّخيّل كلّيًا عن موروثهم ما قبل اإلســالمي الذي ميثّل جانب 

القصص فيه الثّقافة الّسائدة واملؤثّرة.

ومتثّل ســرة ابن إســحاق التي وصلنا جانب مهّم منها يف ســرة ابن هشــام وجوانبها األخرى يف كّل من تاريخ الطبي 
وتفســره ويف أخبار مّكة لألزرقي، مبنهجها وهيكلها، نواة تطّور عديد العلوم اإلسالميّة األخرى، مثل التاريخ والطبقات 

التي تضمنت إىل جانب تاريخ األنبياء واألمم واملسلمن وطبقات الّصحابة والتابعن قساًم مخّصًصا لسرة الّنبي. 

كلامت مفتاحية:  سرة، حديث، تفسر، رواية، تدوين، تاريخ، مغازي

Ibn Ishaq is generally regarded to be the earliest author of the Prophet Mohammed's biography (sira). Ibn Ishaq 
was able to make the most of Medinan authors who preceded him, including luminaries such as Asim ibn Omar, 
Yazid ibn Ruman and Ibn Shihab Al Zuhri as well as Urwah ibn Alzubair, Aban bin Othman and Musa ibn 
Uqba. Additionally, Ibn Ishaq's Sira relied on such sources as the Israeliyat—Arabic sources on the lives of the 
prophets, based on the Old and New Testaments—and contemporaneous oral histories of the prophet. Ibn Ishaq's 
achievement was that he introduced a completely new form of Arabic literature, totally separate to the Hadith, 
or Koranic exegesis (Tafsir), the two sources on which Sira relied. The emergence of this new genre can be 
understood as a response to the need of Muslim society to immortalize the memory of the Prophet and make him 
an example to be emulated, but without the total renouncement of the pre-Islamic heritage, in which stories were 
a prime and influential element. In its method and structure, the sira of Ibn Ishaq is considered the nucleus for the 
development of many other Islamic disciplines such as history and short biography (tabaqat), which included, 
alongside histories of the prophets, the nations, and the Muslims, and the biographies of the sahaba and the 
tab'iun, a section devoted to the sira. 

Keywords: Sira, Hadith, Tafsir, Narration, Ibn Ishaq, Conquests
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املقدمة

املصادر  أحد  ذلك  جانب  إىل  وهو  والتفسري()1)،  والسرية  )الحديث  الثالثة  العريب  األدب  ميادين  من  ا  مهمًّ ميداًنا  السرية  أدب  يمّثل 

األساسية التي نشأ عىل أساسها علم التاريخ عند العرب)2). ويختلف أدب السرية عن الحديث والتفسري مع أنه مختلط بهما. فقد استغرقت 

نشأة هذا األدب وقًتا طوياًل ليصبح علًما مستقاًل قائًما بذاته، أدى بعد اكتمال هيكلته ومواده ورسوخ التقويم الهجري إىل ظهور علم التاريخ 

األمم  تاريخ  من  ما سبقها  إليها  لتاريخهم، يضيفون  األوىل  النواة  بوصفها  النبي  بسرية  تشبثوا  وإن  املسلمي،  رواة  وأصبح  املسلمي.  عند 

واألنبياء، وما لحق بها من تاريخ الخلفاء والسالالت الحاكمة، بحسب ترتيب زمني يخضع للتقويم الهجري الذي أقره عمر بن الخطاب 

منذ سنة 20ه/ 641م.

فما هو مفهوم السرية؟ وكيف نشأت؟ وما هي أهم األسباب التي أدت إىل بروز هذا النوع من األدب العريب؟

أواًل: مفهوم السرية النبوية

ال يوجد يف املعاجم القديمة)3) لفظ سرية، فهذا اللفظ ال يوجد إال ضمن رشح لفظ سري ومشتقاته. ولفظ سري من سار يسري سريًا ومسريًا 

السنة  بمعنى  "السرية  ومنها  والتوجه"،  والزوال  "الذهاب  منها  متعددة  معاين  مشتقاته  مع  اللفظ  هذا  ويتضمن  وسريورة،  ومسرية  وتسيارًا 

والطريقة والهيئة".

لقد تّم اعتماد هذا التعريف الوارد يف املعاجم القديمة - عىل ما يبدو - لتعريف لفظ سرية يف املعاجم املعارصة، إذ نجد "السرية: ج. ِسرَي، 

االسم من سار، املثل السائر، الجاري بي الناس")4). وعىل هذا األساس يصبح لفظا السنة والسرية مرتادفي، وهو األمر الذي أكدته املعاجم 

القديمة، إذ وردت يف معنى السنة "واألصل يف السنة الطريقة والسرية، وإذا أطلقت يف الرشع فإنه يراد بها ما أمر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولهذا يقال يف 

أدلة الرشع: الكتاب والسنة أي القرآن والحديث")5).

لقد أمكن من خالل اعتماد املعاجم اللغوية، تحديد مفهوم السرية عىل أساس أنه يتضمن كل ما صدر عن النبي من أقوال وأفعال. 

وعىل الرغم من اعتقاد املسترشق األملاين هوروفتس Josef  Horovitz باختالف هذين العلمي الختالف أسلوبهما، فإن هذا االعتقاد لم 

يمنعه من اإلقرار أن كتاب املغازي للواقدي ومسند أحمد بن حنبل يشتمالن يف األغلب عىل أحاديث مشرتكة بينهما، إذ قلما نجد حديًثا عند 

الواقدي وال نجده عند ابن حنبل)6).

قد يجوز أن يشرتك كل من السرية والحديث يف املوضوع، ألن أقوال النبي لها صلة بأفعاله وسلوكه بي أصحابه واملؤمني به، كما 

أن أفعاله وسريته لها صلة وطيدة بأقواله، غري أن هذين األدبي يختلفان تماًما يف املنهج، إذ يعتمد منهج السرية عىل ترتيب املادة بحسب 

أيًضا، ألن أسلوب  السني، يف حي يعتمد منهج الحديث عىل الرتتيب بحسب املحاور. وتختلف السرية عن الحديث من حيث األسلوب 

الحديث يقوم عىل الرواية التي تخضع مصداقيتها ملتانة اإلسناد، بينما يعتمد أسلوب السرية عىل تجميع الروايات التي يمكن أن تكون نًصا 

يوسف هوروفتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، حسي نصار )مرتجم( )القاهرة: مطبعة مصطفى البايب الحلبي، 1949(، ص 1.  1

عبد العزيز الدوري، بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب )بريوت: دار املرشق، 1983(، ص32، 33.  2

أبو الفضل جمال الدين بن منظور، لسان العرب، املجلد 2 )بريوت: دار صادر، د.ت(؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق املرتىض الزبيدي، تاج العروس من جواهر   3

القاموس، مصطفى حجازي )محقق(، ج 12 )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1973(.

املعجم يف الَلغة واألعالم، )بريوت: دار املرشق، 1986(، ص 368.  4

ابن منظور، املجلد 2، ص 252، 253.  5

هوروفتس، ص 1، 2.  6
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متماسًكا يقرتب من القصة التي تشد االنتباه ملا تختص به من تشويق، فضاًل عن هذا تمزج السرية بي النرث والشعر وتفسري القرآن، األمر 

الذي جعلها تصلح أن تكون املوضوع املحبذ يف مجالس السمر إلمتاع الساهرين من ذوي االهتمام بالعلم الذين كونوا نخبة األمة من حيث 

الدراية واملعرفة يف ذلك الزمن.

مثلما تداخلت السرية والحديث، فقد تداخلت أيضا مع التفسري. وعىل الرغم من تداخل هذه العلوم الثالثة يف اعتمادها عىل الرواية 

حيث  من  الحديث  يشبه  التفسري  فإّن  وأسلوًبا،  منهًجا  الحديث  عن  السرية  اختلفت  فإذا  متفاوتة.  بدرجات  مختلفة  تبقى  فإنها  املسندة، 

األسلوب ويختلف عنه من حيث املنهج، ألّن املادة يف التفسري تنتظم بحسب رشح اآليات القرآنية التي تتصل بموضوعها)7).

يتبي من خالل االطالع عىل كتب السرية املوجودة، أّن مادتها قد استفادت كثريًا من الحديث والقرآن، إذ توجد الكثري من اإلشارات 

واملواضيع يف السرية النبوية التي وقع توليدها من الحديث والقرآن وتفسريه. ويمكن أن نسوق مثااًل عىل هذا التوليد عالقة اليهود بالرسول 

القرآن، وخاصة يف سورة  بما ورد يف  أو غري مبارشة  له عالقة مبارشة  السرية  يتعلق بهذه املسألة يف  التدليل عىل أن معظم ما  التي يمكن 

تأكيد تداخل  السرية. ويف هذا اإلطار يجدر  الذي كثريًا ما تتداخل مواضيعه ومواضيع  الحديث  بالنسبة إىل  البقرة)8). ونالحظ األمر نفسه 

مواضيع السرية والحديث والتفسري وتشابهها، بحيث يصعب عىل غري املتخصصي يف وقتنا الحارض التفريق بي هذه امليادين الثالثة التي 

تمّثل يف األصل مصادر ألقوال النبي وأفعاله.

إن تداخل التفسري والحديث والسرية يجعلنا نميل إىل أّن نعد األخرية تأليًفا ملا ورد من مواضيع يف القرآن والسنة لها صلة بأقوال النبي 

وأفعاله، قامت عىل أساسها النشأة األوىل لهذا األدب الذي كان له شأن عظيم، بحسب عبد العزيز الدوري، يف بروز علم التاريخ عند العرب)9).

ثانيًا: أسباب نشأة أدب السرية

لقد بدأ االهتمام بتتبع األخبار املتعلقة بحياة النبي يف وقت مبكر عن طريق محديث املدينة، غري أّن هذا االهتمام املبكر الذي اسرتعى 

انتباه التابعي وتابعي التابعي وربما الصحابة أيًضا لم يكن اهتماًما تاريخًيا بقدر ما كان اهتماًما يستجيب ملقتضيات العرص الذي ميز القرن 

األول وبداية القرن الثاين للهجرة.

العملية والدينية للرشيعة اإلسالمية  التعاليم  الرسول وأفعاله إىل ضبط  أقوال  بتناقل  الناس  - اهتمام  يبدو  - عىل ما  لقد كان يسعى 

اقتداء بالرسول بوصفه القائد الروحي والسيايس لألمة اإلسالمية. ومن هنا زرعت أول بذرة لنشأة أدب السرية بعالقة وطيدة مع تكّون السنة 

املعتمدة أساًسا عىل الحديث.

أما ما يتعلق باملغازي، أي تلك التي قام بها الرسول وأصحابه عندما استقروا باملدينة )يرثب(، فإن هذا األمر يبدو مطابًقا لعادات شبه 

الجزيرة العربية ما قبل اإلسالمية التي تؤكد دور القائد الحريب بصفته األمري الذي يتصف بالحكمة والشجاعة، ما يضفي عىل هذا الدور نوًعا 

من القداسة. لذلك وجد الرواة يف املغازي التي خاضها النبي - الذي جمع بي القيادة السياسية والعسكرية من جهة، والنبوة التي تأتيه عن 

طريق الوحي من جهة ثانية - مادة مهمة للعرض يف مجالس السمر، خاصة إذا ما تعلق األمر باالنتصارات الباهرة التي حققها النبي وأصحابه 

يف جل املعارك التي خاضها ضد أعدائه املتعددين واملختلفي. واعتمد الرواة يف مجالس السمر التي عقدها كل من معاوية بن أيب سفيان 

)41 - 60ه/ 662 - 680م( وعبد امللك بن مروان )65 - 86ه/ 685 - 705م(، يف صوغهم الروايات املتعلقة باملغازي، عىل أسلوب املالحم 

املرجع نفسه، ص 1.  7

انظر هذه السورة وتفسري آياتها يف: محمد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، حققه وعلق عىل حواشيه محمود محمد شاكر، راجعه وأخرج أحاديثه   8

أحمد محمد شاكر، املجلد 2 )مرص: دار املعارف، 2008(، ص 399 وما يتبعها.

انظر: الدوري.  9
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بالرتكيز عىل غزوات  لتتواصل زمن اإلسالم األول  التي كانت محور مجالس السمر يف فرتة ما قبل اإلسالم،  العرب"  بـ "أيام  الذي يذّكر 

الرسول وانتصاراته الباهرة، واالهتمام كذلك بفتوحات املسلمي زمن الخلفاء الراشدين.

لم يقترص االهتمام برواية السرية النبوية عىل اهتمام الرواة بتناقل ما تمثلوه من أقوال النبي وأفعاله لتقريب عهد الصفاء اإلسالمي من 

أذهان التابعي وأتباع التابعي، أو حرص الناس عىل الحفاظ عىل العادات الجاهلية املهتمة بتضخيم القائد األمري وتقديسه فحسب، وإنما 

يعود أيًضا إىل جذور نشأة السرية الذاتية للشخصية النبوية. لقد برزت هذه السرية الذاتية للشخصية النبوية بفضل التطورات التي أحدثها 

الوعي الديني لهذه األّمة. وقد تأثر هذا الوعي الديني اإلسالمي يف تشكيل الشخصية النبوية - عىل ما يبدو - بالفكر اليهودي واملسيحي، 

ومن ثّم راح علماء املسلمي يبذلون قصارى جهدهم يف بناء شخصية النبي محمد، بصورة تجعلها تتفوق عىل صورة مؤسيس هاتي الديانتي. 

ومن ثّم، انبثقت أسطورة النبي محمد التي قد تكون بدلت وضخمت الكثري من الحقائق التاريخية املتعلقة خاصة بطفولته ونشأته، ألّن 

أكرث ما يهّم الرواة يف هذا الشأن هو تأكيد الشبه بي حياة محمد وحياة األنبياء السابقي، إلبراز محمد شخصية خارقة للعادة مثلها مثل 

عيىس وموىس وكل الشخصيات غري العادية يف الرتاث الديني اإلنساين، والقائمة عىل مفهوم البطل التحضريي الذي تربز ميزاته الخارقة 

قبل إعالنه بطاًل)10).

تعود الهالة القدسية التي أحاطت بالنبي لتجعل منه شخصية كارزماتية، يف معظمها، إىل عرص التدوين. وما تجدر اإلشارة إليه يف هذا 

الصدد أّن كارزما النبي تزداد عمًقا وفخامة كلما تقدمنا يف الزمن، حتى ال نكاد نعرث عما هو تاريخي يف السرية املتأخرة إاّل يف بعض النتف 

القديمة، يف حي يستغرق معظم النص يف التمجيد والتضخيم األسطوري حتى يتحول إىل ما يشبه أدب املناقب. هكذا، يمكن أن نستخلص 

أّن ما نقل عن طريق املشافهة - لو صح عدم وجود الكتابة إىل حدود منتصف القرن الثاين - أكرث تاريخية مما ُنِقل عن طريق الكتابة.

والطمس  جوانب  يف  والتعظيم  التمجيد  من  الكثري  سادها  عادية،  غري  شخصية  حوادث  "تأريخها"  بحكم  النبوية،  السرية  مادة  إّن 

والتعتيم يف جوانب أخرى. وهي يف معظمها تعرّب عن صورة للنبي ولعهده النقي، كما رسخ يف املخيال الجماعي للمسلمي بعد انقضاء عهد 

النبوة الرسايل وحلول عهد الدولة الدنيوية. ولذلك يجب التعامل مع هذه املادة بحذر شديد.

فضاًل عن األسباب املتعددة التي تعرضنا لذكرها آنًفا، يرى املسترشق األملاين هوروفتس)11) أّن القرار السيايس الذي اتخذه الخليفة 

األموي عمر بن عبد العزيز )99 101-ه/ 718 - 720م( مّثل مرحلة مهّمة يف التعجيل بربوز أدب السرية. ويف هذا االتجاه يذكر هوروفتس أّن 

هذا الخليفة كتب إىل عبد الله بن أيب بكر بن حزم - وهو شيخ من شيوخ املحّدثي وكبارهم، وكان نائب عمر بن عبد العزيز يف اإلمرة والقضاء 

ا".  عىل املدينة - "انظر ما كان من حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فاكتبه، فإين خفت دروس العلم وذهاب العلماء، فإّن العلم ال يهلك حتى يكون رسًّ

وأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز أيًضا محمد بن شهاب الزهري وهو أحد أئمة املسلمي وعالم الشام واملدينة بتدوين حديث رسول الله فدّون 

له يف ذلك كتاًبا.

إّن ما أشار إليه هوروفتس يف هذا املضمار يضطرنا إىل التوقف عند مسألة التدوين التي اختلف يف شأنها كثريًا الباحثون املحدثون)12)، 

بي معتقد يف موثوقيتها وقائل بتأخرها إىل حدود النصف الثاين من القرن الثاين للهجرة. وهذا األمر من شأنه أن ينزع عنها أي موثوقية يف 

كتابة تاريخ السرية النبوية. يمكن أن يكون التدوين الرسمي قد تأخر إىل أواخر العهد األموي أو بداية العرص العبايس، غري أّن هذا لم يمنع 

من وجود التدوين حركة غري رسمية مارسها األفراد وخاصة من بي العلماء ملساعدة أنفسهم عىل التذكر، ألّن نقل املعرفة ظل عند العرب 

املسلمي مثلهم مثل بقية الحضارات يقوم أساًسا عىل الشفوي.

هشام جعيط، تاريخية الدعوة املحمدية )بريوت: دار الطليعة، 2007(، ص 146، 147.  10

هوروفتس، ص 39.  11

12 Fred Donner, Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Princeton, New Jersey: Darwin Press, 1998), pp. 1 - 31.
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دراســات السرية النبوية بني رواتها ومؤلفيها

هكذا، اتسعت - منذ أواخر القرن األول وبداية القرن الثاين للهجرة - حركة التدوين لتتحول من حركة يعتمدها العلماء بصفة شخصية 

إىل حركة رسمية وشبه عامة. وقد اهتمت هذه الحركة يف بدايتها بتدوين أقوال النبي وأفعاله. وما يجب تأكيده بالنسبة إىل هذه املرحلة من 

التدوين هو أّن املدوني لم يتقّيدوا بتمييز املوضوعات)13)، وال بتبويبها بالنسبة إىل الحديث، كما أنهم لم يتقّيدوا برتتيب أخبار النبي بحسب 

التدرج الزمني، ألنهم كانوا يوردون هذه األخبار ضمن األحاديث التي كانوا بصدد جمعها.

خاص  باب  الحديث  كتب  ضمن  فظهر  متعددة،  أبواب  يف  ويرتبونها  كتبهم  مواضيع  يصنفون  املؤلفون  بدأ  الزمن،  تقّدم  ومع 

بالوضوء، وباب للصالة وآخر للزكاة، وآخر للحج... وكان من بي هذه األبواب باب خاص بأخبار النبي، يتعلق بظروف نشأته وبعثه ونرشه 

اإلسالم وغزواته.

وتطور أمر هذه املؤلفات يف النصف األول من القرن الثاين للهجرة، فأدى أمرها إىل بروز مؤلفات خاصة باملغازي والسري تدرجت إىل أن 

أخذت الهيكل الذي أّلف عىل أساسه ابن إسحاق أول كتاب يف السرية النبوية وصل إلينا عن طريق ابن هشام خاصة، وأيًضا عن طريق كل 

من ابن سعد والطربي والبالذري.

متعددة  األخرى  اإلسالمية  العلوم  بقية  عن  ومستقاًلّ  بذاته  قائًما  "علًما"  بصفته  السرية  أدب  ظهور  إىل  أدت  التي  األسباب  إّن 

ومتشعبة، ولها عالقة وطيدة بظروف نشأة هذا األدب بصفة متدرجة. وقد جمعت هذه األسباب بي ما هو ديني له صلة بعالقة املسلمي 

بدينهم اإلسالمي ونبيهم، وما هو إرث جاهيل يربط العرب املسلمي بإرثهم الحضاري ومحيطهم الجغرايف فيكون صلة بي ماضيهم ما 

قبل اإلسالمي وحارضهم اإلسالمي، وما هو وجداين عاطفي يربط النخبة اإلسالمية بشخصية النبي التي تذكرهم بعهد النقاء اإلسالمي 

فيتشبثون بها عن طريق تصنيف مؤلفات عن سرية النبي تبي عظمته من جهة، وتقربهم من جهة ثانية من عهده بعد أن تغريت الظروف 

واملعطيات التي أصبح املسلمون يعيشون عىل وقعها، وما هو ثقايف وحضاري أبرزته سريورة تاريخية دامت أكرث من قرن.

ا لتدرج نشأة هذا األدب واالستجابة  هكذا، يتبي أّن السرية النبوية بصفتها أدًبا قائًما بذاته، استغرقت نشأتها وقًتا طوياًل كان رضوريًّ

يف ذلك لتطور األّمة وتطور مشاغلها التي لها عالقة وطيدة بماضيها التأسييس املجيد الذي اختزنه ذهن علماء "مدرسة املدينة"، وتناقلوه 

جياًل بعد جيل إىل أن اكتملت نشأة مضمون السرية النبوية وهيكلها عن طريق محمد بن إسحاق.

واصل العلماء املهتمون بالسرية النبوية تطوير مضمون هذا األدب وهيكله، ما أدى إىل ظهور كتاب السرية النبوية البن هشام الحمريي 

الذي يمّثل يف حقيقة األمر مجّرد تهذيب لسرية ابن إسحاق، ألنه أزال عنها كل املآخذ واالنتقادات التي عابها عليه "محدثو املدينة". وعىل 

الرغم من تواصل االهتمام بالسرية بعد ذلك، فإّن هذا لم يؤد إىل تطور ملحوظ يف مضمونها وال يف هيكلها. لذلك يمكن القول إّن جميع 

كتب السرية التي تلت سرية ابن إسحاق بعد أن هذبها ابن هشام ما هي إاّل تقليد ومحاكاة لهذا الكتاب مع إضافة، بي الحي واآلخر، لنوع 

من التضخيم والتمجيد لشخصية الرسول وبعض صحابته وغزواته.

يعود، عىل ما يبدو، سقوط أصحاب السري الذين تلوا ابن إسحاق وابن هشام يف التقليد واملحاكاة إىل عدم قدرة هؤالء املؤلفي عىل 

استيعاب الظرفية التاريخية التي أدت إىل نشأة هذا األدب، هذا إىل جانب انتفاء الذهن الخالق والتشبث القوي باستعادة نقاء املايض وصفائه 

الذي ما انفك يبتعد عن أذهان الناس. وهذا ما يفرس إىل حد كبري إغراقهم يف تضخيم لكل ما من شأنه أن يمّجد الرسول وأعماله وتفخيمه.

عبد امللك بن هشام، سرية النبي، محي الدين عبد الحميد )محقق(، ج 1 )القاهرة: مطبعة حجازي، د. ت(، مقدمة املحقق، ص 14.  13
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ثالثًا: مراحل نشأة أدب السرية

لم تربز فكرة تجميع املادة املتعلقة بحياة النبي من والدته حتى وفاته يف كتاب جامع وكامل يف وقت مبكر، وال بصفة عفوية يف صلب 

األّمة اإلسالمية)14). ذلك أّن بروز مثل هذا الكتاب تطّلب وقًتا طوياًل، ولذلك لم يكن ممكًنا أن تتبلور مادة هذا الكتاب يف وقت مبكر، وإّنما 

تطّلبت زمًنا طوياًل ليك تصل إلينا عىل صورتها النهائية. وهذا ما جعل مادة هذا الكتاب تعرف مراحل متعددة، تطورت شيًئا فشيًئا إىل أن 

أنتجت بعد ميض ما يقارب القرن ونصف القرن جنًسا أدبًيا قائًما بذاته يف الثقافة اإلسالمية عرف بأدب السرية.

إّن الوقت الطويل الذي استغرقته نشأة أدب السرية، ال يعني بالرضورة أّن املسلمي لم يهتموا منذ البداية بأقوال النبي وأفعاله، غري أّن 

هذا االهتمام لم يكن بهدف التأريخ لحياة النبي بقدر ما كان يهدف إىل تلبية رضورات أملتها ظروف ذلك الوقت. وتمّثلت هذه الرضورات 

بتحديد طقوس ورشائع دينية انطالًقا من النبي بصفته مثااًل يحتذى بسلوكه وتعاليمه من ناحية، ومن ناحية أخرى حاول املسلمون من 

خالل االهتمام بحروب الرسول وانتصاراته الرائعة الحفاظ عىل عادة ما قبل إسالمية حرصوا عىل أن يْلبسوها ثوًبا إسالمًيا. إذ كانوا يعقدون 

مجالس السمر عىل الطريقة ما قبل اإلسالمية لرواية حروب الرسول وإبراز انتصاراته التي كان من املستحيل أن تتحقق لوال العناية اإللهية 

التي كان يحظى بها. ومن ثّم، تتحول كل هذه االنتصارات إىل معجزات لم تكن لتحدث لوال نبّوة محمد. وما تجدر مالحظته عند رواية 

مغازي النبي هو عدم تخيل الرواة التام عن الذات البرشية للرسول الذي يربز، عىل الرغم من كل القدسية التي يحيطونه بها، يف صورة ال 

يختلف كثريًا عن أمراء الحروب وأبطالها يف الفرتة ما قبل اإلسالمية.

لقد بدأ أدب السرية ينشأ يف مثل هذا اإلطار الثقايف، وقد تأثر منذ لبناته األوىل بأمرين أساسيي، يتمثل أولهما بحرص املسلمي البالغ 

عىل الحفاظ عىل صورة النبي من خالل أقواله وأفعاله، بصفته مثااًل يقتدى به يف إنشاء القواني التي من شأنها أن تثبت األّمة اإلسالمية 

ا. وأّما األمر الثاين فيتعلق بتوق املسلمي، بصفتهم عرًبا، إىل الحفاظ عىل عاداتهم ما قبل اإلسالمية مع إعطائها ثوًبا إسالمًيا.  ا وسياسيًّ دينًيّ

هكذا تمّكن املسلمون من خالل رواية مغازي النبي يف مجالس السمر من الحفاظ عىل هيكل قديم غرّيوا محتواه، إذ أصبح محور االهتمام 

يف هذا الهيكل حروب النبي وغزواته عوًضا عن رواية مالحم أمراء "الجاهلية" بوصفهم أبطال العرب القدامى. عىل هذا األساس برز أدب 

السرية بعد قرن ونصف القرن تقريًبا من وفاة الرسول. فكيف تدرجت األمور إىل أن أّلف ابن إسحاق سريته املشهورة؟

عىل الرغم من تداخل أدب السرية مع الحديث والتفسري، فقد الحظ الدارسون منذ بداية القرن العرشين ظهور البعض من علماء املدينة 

ممن تخصصوا يف أدب السرية من النصف الثاين من القرن األول للهجرة، ومن بي هؤالء العلماء بحسب الدارسي نذكر:

أبان بن عثامن)15)

يبدو أّن اإلخباريي وأصحاب الرتاجم خلطوا بي أبان بن عثمان خليفة املسلمي من بني أمية بن عبد شمس القرشيي، وأبان بن 

عثمان البجيل صاحب املبتدأ واملبعث واملغازي الذي عاش بعده بجيلي أو ثالثة. وعىل الرغم من هذا الخلط الذي يمكن أن يجعلنا نشك 

يف اهتمام أبان بن عثمان الخليفة باملغازي لعدم ذكره يف كتب السرية، فإنه يصعب إقرار هذا الشك ألّن محمد بن سعد ذكر أّن "املغرية بن 

عبد الرحمن كان ثقة قليل الحديث إاّل مغازي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، أخذها من أبان بن عثمان. فكان كثريًا ما تقرأ عليه ويأمرنا بتعليمها")16). 

وكان املغرية هذا يف جيش مسلمة بن عبد امللك الذي توجه عام 96ه/ 715م إىل بيزنطة، ووصلته أوامر عمر بن عبد العزيز بالرجوع منها عام 

14 Wim Raven, "art. Sira," in Peri J. Berman et al. (eds.), Encyclopedia of islam (Leiden: Brill, 1998), p. 686.

هو أبان بن عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قيص من قريش. ولد قبل عام 20ه/ 641م بدليل مشاركته يف وقعة الجمل عام 36ه/ 657م.   15

اْختِلف يف تاريخ وفاته، فمنهم من جعلها يف عهد الوليد بن عبد امللك )86/ 96هـ( )705/ 715م(، ومنهم من جعلها يف عهد يزيد الثاين )101/ 105ه( )720/ 724م(. يْذكر من بي 

فقهاء املدينة وله شهرة حسنة بي املحّدثي، يرتدد اسمه يف أسانيد األحاديث وال يوجد يف كتب السرية. انظر: هوروفتس، ص 4.

محمد بن سعد، الطبقات الكربى، ج 5 )بريوت: دار صادر، 1960(، ص 185.  16
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99ه/ 718م، لذلك فإّن املغرية بن عبد الرحمن هذا ال يمكنه أن يأخذ إاّل من أبان بن عثمان الخليفة ألّن أبان بن عثمان البجيل عاش بعده 

بجيلي أو ثالثة؛ وما يجب تأكيده يف هذا الصدد أّن ما رواه املغرية عن أبان ال يمّثل كتاًبا باملعنى الدقيق لهذه الكلمة، وإنما هو مجموعة 

من األخبار املتعلقة بسرية النبي)17).

من هذا املنطلق ذكر الدارسون أّن أبان بن عثمان "كان أول من دّون مجموعة خاصة تتناول املغازي")18)، وأنه "أقدم من أّلف كتًبا 

فيها")19)، وعنه روى املغرية بن عبد الرحمن، ومع هذا فإّن أصحاب السري لم يرووا عنه بينما روى عنه املحدثون. وعىل هذا األساس يمكن 

أن نستنتج أنه وإىل حدود نهاية القرن األول هجري، وعىل الرغم من بروز أدب السرية، فإّن العلماء بمن فيهم أولئك الذين كانت لهم 

اهتمامات بالسرية لم يقدروا عىل التفريق بي الحديث وأدب السرية الذي تفّرع عنه وبدأت تعاليمه تربز بوصفه "علًما" مستقاًل عن الحديث.

إّن ما يثري االنتباه يف ما أورده الدارسون عن أبان بن عثمان هو تدوينه املغازي يف كتب وصحائف، وهذا ما يتعارض مع ما أشيع عن 

النبوي القائل "ال تكتبوا عني، ومن كتب عني غري القرآن  املسلمي بأنهم لم يدونوا شيًئا من العلم باستثناء القرآن استناًدا إىل الحديث 

فليمحه، وحدثوا عني وال حرج، ومن كذب عيل متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار")20)،، وذلك لتخوفهم من اختالط بعض ما يكتبونه بالقرآن)21).

إّن املقارنة بي ما دّونه أبان بن عثمان عن املغازي وما ذكر عن إمساك املسلمي عن التدوين طوال القرن األول للهجرة، أي إىل 

عهد عمر بن عبد العزيز، ال ُيعّد تناقًضا بي األمرين، ألّن التدوين يف القرن األول لم يكن حركة ثقافية عامة كما سيصبح شأنه انطالًقا من 

القرن الثاين للهجرة، وإنما كان مرتبًطا باإلرادة الشخصية للفرد. فمن كان يريد أن يدّون لنفسه ما سمعه أو ما كان يقع تداوله بي الناس 

لم يكن يمنع ليقوم بذلك. ولعل هذا ما جعل أغلب ما دّون يف القرن األول للهجرة بصفة شخصية لم يصل إلينا، وإن وصل فبصفة جزئية 

ونادرة وغري مبارشة.

إّن اهتمام أبان بن عثمان باملغازي التي وصلتنا عن طريق املغرية بن عبد الرحمن، ولم تصلنا بصفتها قطًعا مدونة باسم أبان، يوضح 

أّن االهتمام بالسرية كان يف بدايته، لذلك وقع الرتكيز عىل املغازي التي دارت بي النبي وأطراف متعددة يف املدينة وما حولها، ألنه لم يقع 

االهتمام بعد بكل أطوار حياة النبي. ولعل االهتمام باملغازي جاء ليحل محل غزوات الجاهلية التي كان يرتدد صداها يف مجالس السمر 

بوصفها مالحم وبطوالت، تكون األساس الذي تقوم عليه ثقافة العرب يف فرتة ما قبل اإلسالم.

عندما ظهر اإلسالم ودخل كل العرب فيه، كان ال بد من الحفاظ عىل مجالس السمر هذه بصفتها منتديات ثقافية أساسية، تغذي 

الذاكرة الجماعية للناس، من أجل املحافظة عىل هويتهم العربية اإلسالمية. وقد خصصت هذه املجالس يف البداية لرواية الحديث وتناقله، 

وملّا تطورت األمور وبدأت فرتة النقاء األوىل تبتعد عن األذهان، كان ال بد من خلق ما من شأنه أن يغذي وجدان الناس لتقريبهم من هذه 

الفرتة، ومن هنا بدأت العناية بشخصية الرسول بصفتها الشخصية املؤسسة لإلسالم، وقد تّم ذلك عرب االهتمام بمغازيه أواًل.

هوروفتس، ص 6، 7.  17

املرجع نفسه، ص 7.  18

فؤاد سزكي، تاريخ الرتاث العريب، محمود فهمي حجازي )مرتجم(، املجلد 2 )اململكة العربية السعودية: إدارة الثقافة والنرش بالجامعة، 1403/ 1983ه(، ص 70.  19

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري )القاهرة: دار املحاسن، 1386/ 1996(، كتاب الجنائز، ص 33؛ كتاب األنبياء، ص 50؛ كتاب األدب، ص 109.  20

ابن هشام، ج 1، ص 12.  21
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عروة بن الزبري)22)

ُيعّد أبرز عالم يف عرصه، وقد ساعده عىل بلوغ هذه املرتبة، عىل ما نعتقد، الوسط الذي عاش فيه. فأبو عروة هو الزبري بن العوام الذي 

كان من السابقي األوائل إىل اإلسالم، وأمه أسماء ذات النطاقي، وجّده ألّمه أبو بكر الصديق أكرب صحابة الرسول وخليفة املسلمي األول. 

وخالته عائشة بنت أيب بكر الصديق زوجة الرسول املحببة التي كانت من أكرث من حّدث عن الرسول، ولذلك يرتدد اسمها كثريًا يف أسانيد 

الروايات املروية عن عروة، وجّدته ألبيه صفية بنت عبد املطلب عمة الرسول، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد زوجة الرسول األوىل وأّم أبنائه 

جميًعا باستثناء إبراهيم بن مارية، لذلك فإّن عروة تربطه صالت قرابة وطيدة بأحفاد الرسول من عيل بن أيب طالب وفاطمة بنت محمد، 

وأخي عروة عبد الله بن الزبري قائد أبناء املهاجرين واألنصار الذين لم يرضوا بخالفة يزيد بن معاوية)23).

لنئ لم يؤّثر هذا الوسط الذي نشأ فيه عروة املشحون بمسلمي الساعة األوىل املقربي من رسول الله يف بروزه شخصيًة سياسية، مثلما 

كان شأن أخيه عبد الله، فقد أّثر يف نشأته بصفته عاملًا، وُيعّده أصحاُب الرتاجم كثريًا من األشخاص الذين أخذ عنهم عروة الحديث وخاصة 

خالته عائشة)24). وتنعت كتب الرتاجم هذه عروة بكونه "ثقة كثري الحديث، فقيًها عاملًا مأموًنا ثبًتا")25)، وأّنه "بحر ال ينزف")26). ويبدو أّن 

عروة هذا كان يرتاد مسجد املدينة يف آخر عهد معاوية بن أيب سفيان )41 - 60ه/ 662 - 680م( مع جماعة من املهتمي بالعلم)27) يف ذلك 

الوقت، ولعلهم كانوا يتبادلون هناك بعض اآلراء ويناقشونها، وقد جمعت هذه االجتماعات الليلية بي عروة وأيب بكر بن عبد الرحمن وعبد 

امللك بن مروان وعبد الرحمن بن مسور وإبراهيم بن عبد الرحمن وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي)28).

ولعل العالقة التي ربطت بي عروة بن الزبري وعبد امللك بن مروان أيام خالفته تعود جذورها إىل هذه االجتماعات العلمية. وقد نتج عن 

هذه العالقة عىل ما ورد يف املصادر رسائل كتبها عروة بن الزبري إىل عبد امللك بن مروان بطلب منه حول أمور كثرية تتعلق بالرسول ورسالته 

وخاصة عندما كان يف مكة)29).

يمكن أن نعّد هذه الرسائل املدونة التي بعثها عروة إىل عبد امللك يف فرتة خالفته )أي بي 65 و86ه/ 685 و705م( اللبنة األوىل لربوز 

أدب السرية ابتداء من القرن الثاين للهجرة عن طريق الزهري وابن إسحاق... فإىل جانب شهرة عروة بمعرفة الحديث والفقه، كان له إملام 

بكثري من أخبار األيام األوىل لإلسالم، والتي كان قد أخذها عن أبيه وأمه، وخاصة عن عائشة التي لم يكن يقطع زيارتها وسؤالها)30)، ألنها 

عّمرت أكرث من أبويه.

عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قيص القريش، ولد بي 23ه/ 644م و29ه/ 650م، عاش يف مرص من 58ه/ 678م إىل 65ه/ 685م. وكان   22

إىل جانب أخيه عبد الله بن الزبري ملا حارص األمويون مكة، وبعد هزيمة عبد الله اتجه عروة إىل عبد امللك بن مروان ثّم عاد إىل املدينة. وأجاب عىل عديد الرسائل التي بعث بها 

عبد امللك إليه يف فرتة خالفته )65 - 86ه/ 685 - 705م(. وتويف عروة يف حدود سنة 94ه. انظر سزكي، املجلد 2، ص 70.

هوروفتس، ص 11.  23

ابن سعد، ج 5، ص 175؛ شمس الدين بن خلكان، وفيات األعيان، إحسان عباس )محقق(، املجلد 3 )بريوت: دار صادر، د. ت(، ص 255؛ أحمد بن عيل بن محمد   24

بن حجر العسقالين، تهذيب التهذيب، ج 7 )بريوت: دار صادر، 1326ه(، ص 180، 181.

ابن سعد، ج 5، ص 179؛ العسقالين، تهذيب، ج 7، ص 182.  25

املرجع نفسه، ج 5، ص 181؛ البخاري، التاريخ الكبري، ج 4 )حيدرآباد: دائرة املعارف العثمانية، 1321ه(، ص 31.  26

ابن خلكان، ج 5، ص 258.  27

البالذري، أنساب األرشاف، محمد حميد الله )محقق(، ج 1 )القاهرة: دار املعارف، 1959(، ص 257؛ هوروفتس، ص 12.  28

كثريًا ما نجد يف األسانيد التي يوردها الطربي العبارة التالية: "حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه كتب إىل عبد امللك بن مروان..."، انظر: محمد بن جرير الطربي، تاريخ   29

األمم وامللوك، محمد أبو الفضل إبراهيم )محقق(، ج 1 )القاهرة: دار املعارف، 1968(.

هوروفتس، ص 18.  30
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تمّثل كتابات عروة أقدم املدونات التي اهتمت بحياة الرسول وبسريته، كما تمّثل أقدم نصوص النرث التاريخي العريب. وقد وصلتنا 

كتابات عروة عن طريق ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والطربي، وقد ورد معظمها برواية هشام بن عروة وابن شهاب الزهري)31).

عىل خالف أبان بن عثمان، اشتهر عروة بن الزبري بوصفه محّدًثا وفقيًها أواًل، وإخبارًيا ثانًيا، رّكز اهتمامه عىل أخبار سرية النبي وعىل 

حوادث عهد الخلفاء األولي.

إىل جانب أبان بن عثمان الذي اهتم باملغازي مع أّنه اشتهر بالحديث وعروة بن الزبري الذي برز محدًثا وفقيًها أواًل وإخبارًيا ثانًيا، برز 

يف عداد املهتمي باملغازي والسرية أيًضا:

رشحبيل بن سعد)32)

يذكر أنه أعّد قوائم باملهاجرين وبمن اشرتكوا يف بدر وُأُحد)33). ويذكر أّن رشحبيل "كان من أعلم الناس باملغازي فاتهموه بإعطاء السابقة 

إىل اإلسالم ملن ال سابقة له، وكان قد احتاج فأسقطوا علمه ومغازيه")34). ولهذا السبب لم يأخذ عنه ربما ابن إسحاق والواقدي شيًئا، يف حي 

أورد عنه ابن سعد خربًا عن هجرة النبي من قباء إىل املدينة)35).

لقد اهتم رشحبيل مثله مثل عروة باملغازي، غري أّن احتياجه يف آخر حياته أدخل الشك يف صدقية علمه فسقط معظمه.

لقد كان كل من أبان بن عثمان وعروة بن الزبري ورشحبيل بن سعد أول املهتمي بغزوات الرسول وبجوانب من حياته وحياة أصحابه، 

غري أّن هذا االهتمام كان بدرجات متفاوتة. وتجدر املالحظة هنا أّن اهتمام كل من أبان بن عثمان وعروة بن الزبري ورشحبيل بن سعد لم 

يكن أصلًيا، وإّنما تفّرع عن الحديث؛ حتى أّن الدارس يصعب عليه، وخاصة يف ما يتعلق بأبان بن عثمان، أن يتبي هذا االهتمام الجنيني 

بأدب السرية الذي سيتضح أكرث من جيل إىل آخر. ولنتبي هذا النسق املتدرج الذي أدى إىل نشأة أدب السرية، ال بد من التعرض إىل جيل 

آخر ساهم يف نشأة هذه السرية فكانت مساهمته أكرث وضوًحا من الجيل السابق.

يتكون هذا الجيل من ثالثة أشخاص نعتوا بكونهم أساتذة ابن إسحاق)36)، وهم عىل التوايل:

عبد الله بن أيب بكر بن حزم األنصاري املدين)37)

يبدو، من خالل ما اقتبسه عنه ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والطربي، أّن عبد الله من رواة الحديث يف ما يخص املغازي)38). ويشري 

هوروفتس إىل أّن عبد الله هو مؤّلف كتاب "املغازي" الذي رواه عىل ما يبدو ابن أخيه عبد امللك بن محمد القايض املتوىف عام 176ه/ 792م، 

كما ورد ذلك يف الفهرست البن النديم)39).

املرجع نفسه، ص 22، 23.  31

"هو موىل بني خطمة من األنصار، يقال أنه عرف عليا الذي قِتل سنة 123ه، وقد نيف عىل املئة. روى الحديث عن زيد بن ثابت وأيب هريرة وأيب سعيد الخدري"، انظر:   32

هوروفتس، ص 25.

سزكي، ج 2، ص 72.  33

هوروفتس، ص 26.  34

املرجع نفسه، ص 27.  35

املرجع نفسه، ص 37.  36

"تويف سنة 153ه، ويقال سنة 130ه. روى عن أبيه وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن وأنس بن مالك... وعبد الله بن واقد وعبد امللك بن أيب بكر وعروة بن الزبري وابنه   37

هشام وغريهم. قال ابن سعد كان ثقة كثري الحديث عاملا... "، انظر: تهذيب، ج 5، ص 164، 165.

هوروفتس، ص 41.  38

املرجع نفسه، ص 41؛ سزكي، ج 2، ص 30.  39
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يتمّثل ما أضافه عبد الله بن أيب بكر بالنسبة إىل الجيل السابق - وخاصة عروة بن الزبري ورشحبيل بن سعد اللذين دّونا نتًفا متفرقة 

عن حياة النبي وغزواته - يف تأليفه كتاب "املغازي" الذي لم يقترص فيه عىل غزوات الرسول، وإنما اعتنى فيه أيًضا بشبابه وأعوامه األوىل، 

وبالوفود وأخبار الرّدة...")40).

وال يتعرض عبد الله بن أيب بكر إىل ذكر اإلسناد الذي أخذ عنه األخبار بصفة منظمة، وإن حدث وذكر اإلسناد فإنه ال يتغافل أبًدا عن 

ذكر خالته الكربى عمرة بنت عبد الرحمن التي أخذ عنها األخبار مشافهة)41). لم يقترص عبد الله بن أيب بكر، والذي ساهم مساهمة فعالة، 

عىل إبراز أخبار املغازي التي تفرعت عن الحديث، وبدأت تتمىش لتستقل عنه عرب جمع األخبار التي وصلته؛ وإنما ابتكر عملية "الرتتيب 

السنوي للحوادث")42). وسيكون لهذا الرتتيب األثر الفعال يف اكتمال "أدب السرية" مثلما سيربز مع ابن إسحاق. واعتمد عبد الله بن أيب 

بكر يف تجميعه أخبار حياة النبي عىل أخبار الرواة، وعىل املدونات أيًضا مثل رسالة النبي إىل ملوك حمري.

لقد أضاف عبد الله بن أيب بكر الكثري من العنارص التي ساهمت يف تطور األخبار املتعلقة بالنبي، والتي فّرعها محّدثو املدينة املشهورون 

عن علم الحديث، وقد ساهمت هذه العنارص اإلضافية يف بلورة أدب السرية الذي سيكتمل يف نهاية النصف األول من القرن الثاين للهجرة.

عاصم بن عمر بن قتادة)43)

ُيعّد عاصم بن عمر أيًضا أحد أبرز أساتذة محمد بن إسحاق. واتفقت كل كتب الرتاجم عىل أنه كان عاملًا باملغازي والسرية)44). ولعل 

ومناقب  باملغازي  الناس  فيحّدث  دمشق  مسجد  يف  يجلس  "بأن  يأمره  )99 - 101ه/ 718 - 720م(،  العزيز  بن  عمر  الخليفة  جعل  ما  هذا 

الصحابة")45). وهكذا يضيف عاصم خطوة أخرى ليسري أدب السرية نحو االستقالل عن الحديث، إذ يدرس أول مرة علم املغازي والسرية 

بصفة مستقلة عن الحديث يف املسجد، وهو مكان عام.

بهذه الكيفية يربز مع بداية القرن الثاين للهجرة أدب املغازي والسرية بوصفه علًما مستقاًل، يدرّس للعموم بصفة رسمية. وبهذا بدأت 

بالنسبة إىل ما كان متداواًل يف  الناس بصفته علًما مستقاًل  الخلفاء، وخرج إىل  بذاته، دعمه  املغازي والسرية تتوضح علًما قائًما  نشأة علم 

ذلك الوقت.

وقد استفاد عاصم، مما ال شك فيه يف حديثه عن املغازي ومناقب الصحابة، من النتف والكتب التي كتبها الذين سبقوه من املهتمي 

بهذا العلم بصفة متوازية مع علم الحديث الذي كان العلم الوحيد إىل جانب التفسري املتداول بي الناس.

هكذا، برز علم املغازي والسرية بصفة رسمية وواضحة مع عاصم بن عمر، عن طريق الدروس التي كان يلقيها يف مسجد دمشق عن 

املغازي ومناقب الصحابة. وكان ذلك من حيث هو علم مختلف عن الحديث.

عىل هذا األساس يمكن القول إّن القطيعة التامة يف الفصل بي املغازي والحديث، وقعت مع عاصم بن عمر بعد أن هّيأ له كل الذين 

سبقوه األرضية الثقافية والسياسية املالئمة.

املرجع نفسه، ص 42.  40

انظر إسناد عبد الله مثلما ورد يف سرية ابن هشام، ج 4، ص 314: "قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أيب بكر عن امرأته فاطمة بنت عمارة، عن عمرة بنت عبد   41

الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة"، انظر: هوروفتس، ص 42.

هوروفتس، ص 43.  42

هو تابعي من األنصار، روى عن بعض الصحابة مثل جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وروى عنه ابنه الفضل وابن إسحاق وغريهم. كان راوية للعلم، وله معرفة   43

باملغازي والسرية. تويف سنة 120ه/ 738م أو 119ه/ 737م ... انظر العسقالين، تهذيب، ج 5، ص 54.

املرجع نفسه.  44

املرجع نفسه.  45
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يقع  حتى  أخرى  حلقات  يتطلب  ذلك  ألّن  وتامة،  نهائية  تكن  لم  فإّنها  عمر،  بن  عاصم  مع  القطيعة  هذه  حدوث  من  الرغم  وعىل 

االنفصال بي السرية الجني والحديث الذي حملها يف رحمه وحضنها إىل أن ترعرعت واستقلت بذاتها.

أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري)46)

لقد تعددت مراحل تكّون أدب السرية التي تعود إىل النصف الثاين من القرن األول للهجرة، غري أنه يمكننا القول باكتمال هذا األدب 

مع الزهري هيكاًل وجوهرًا وشكاًل. وقد كان أعلم رجال عرصه وأكرثهم حفًظا، ويذكر أنه أول من دّون العلم)47). ويف هذا الصدد يشري فؤاد 

سزكي إىل "أّن تدوين الحديث يرجع إىل وقت مبكر، ولم يكن عىل الزهري سوى أن يجمع هذه النصوص املدونة واملتناثرة يف كراسات 

مختلفة وأن ينظر فيها، وقد سبقه يف هذا العمل عبد الله بن أيب بكر بن حزم إذ كلفه عمر بن عبد العزيز بذلك")48).

يبدو أّن الزهري، وهو يجمع املدونات املتناثرة، قد استفاد كثريًا من الذين سبقوه يف االهتمام بأقوال النبي وأفعاله. فأخذ عن عروة 

رسائله التي بعث بها إىل عبد امللك بن مروان، وعن رشحبيل بن سعد قوائمه التي أعدها يف أسماء املهاجرين واملشاركي يف بدر وُأُحد، وعن 

ا، كما نقل عن عاصم بن عمر مجمل ما توصل إىل  عبد الله بن أيب بكر بن حزم التدوين وترتيب الحوادث بحسب السني وتدّرجها زمنيًّ

جمعه من العلم يف املساجد.

لقد اكتسب الزهري عن طريق االستفادة من املزج بي الذين سبقوه وعارصوه صيًتا عظيم الشأن، جعل طالب العلم يتهافتون عليه 

من كل صوب وحدب. وملّا كرثت الرغبات يف االستماع إليه "كان الزهري يجيز للتلميذ أن يروي النص دون سماع عىل شيخ أو قراءة عليه، 

وهذا ما أطلق عليه يف علم أصول الحديث اسم اإلجازة والكتابة")49).

إىل جانب قيام الزهري بتدوين الحديث ونرش العلم كان "ال يوجد من هو أعلم منه بسنة ماضية")50)، إذ لم يقترص عىل رواية مغازي 

عروة بن الزبري، بل قام ببحث واسع حول روايات املدينة وأحاديثها، وكتب ما كان يسمع ليعي ذاكرته، وقد مّحص تلك الروايات ووضعها 

يف إطار متي وواضح. تجعلنا دراسة رواياته التي وصلتنا يف مصادر مختلفة، نميل إىل أّن الزهري كان أول من أعطى "السرية" - وهو التعبري 

الذي استعمله - هيكاًل محدوًدا ورسم خطوطها بوضوح. "وتبدأ خطته بذكر بعض املعلومات عن فرتة ما قبل اإلسالم، والتي تتصل بحياة 

النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ثّم يتناول النواحي املهّمة من الفرتة املكية من حياة الرسول، ثّم الهجرة إىل املدينة واملغازي وفتح مكة وبعض السفارات 

التي أرسلها الرسول والوفود التي قدمت عليه، ثّم يتعرض لذكر مرضه وموته. وقد راعى الزهري التسلسل الزمني يف حوادث السرية وأعطى 

تواريخها املهّمة")51).

سمع سهل بن سعد وأنس بن مالك وسنينا أبا جميلة وأبا الطفيل، وروى عنه صالح بن كيسان ويحي بن سعيد... وقتادة. وقيل أنه ال يوجد من هو أعلم منه. تويف بالشام   46

سنة 124ه. انظر: البخاري، التاريخ الكبري، ج 1، ص 220، 221. "كان جده عبيد الله ابن شهاب شهد بدرا وُأُحدا مع املرشكي. وكان أبوه مسلم بن عبيد الله مع ابن الزبري. 

ولم يزل الزهري مع عبد امللك بن مروان ثم مع هشام بن عبد امللك، وكان يزيد بن عبد امللك استقضاه". ابن قتيبة، املعارف، ثروت عكاشة )محقق( )مرص: دار املعارف، 

1969(، ص 472.
جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي، صفة الصفوة، محمود الفاخوري )محقق(، ج 2 )حلب: دار الوعي، 1970(، ص 137.  47

سزكي، ج 2، ص 76.  48

املرجع نفسه، ج 2، ص 76.  49

ابن الجوزي، ج 2، ص 137.  50

الدوري، ص 23.  51
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يبّي ما ذكره عبد العزيز الدوري عن الزهري أّن الرجل استطاع، بشدة حفظه وسعة اطالعه ومكانته املتميزة عند خلفاء بني أمية، أن 

يستوعب كل املبادرات التي سبقته، وأن يؤلف بينها بصفة تجعلنا نعتقد أّن الزهري هو "املؤسس" الحقيقي للسرية التي "ابتدع تسميتها بعد 

أن عرفت إىل حد ذلك الوقت باسم املغازي")52)، وحدد هيكلها وضبط مادتها وشكلها.

متفرًعا  أن كان  بعد  بذاته  قائًما  علًما  ليصبح  السرية يكتمل نضجه  أدب  املدينة، من جعل  أكرب محديث  الزهري، وهو  هكذا تمكن 

عن الحديث.

وعىل الرغم من أّن الزهري كان له شأن عظيم يف تطور نشأة السرية، فإنه لم يصل إلينا كتاب كامل باسم هذا املؤلف املشهور من 

خالل األسانيد. لذلك ال بد من رجال آخرين يأخذون املشعل عن الزهري ليكملوا مسريته التي بلغت مرحلة مهمة من النضج، غري أنها لم 

تثمر كتاًبا مع أنها أوجدت مادته وهيكله وشكله.

موىس بن عقبة)53)

لقد رّسخ موىس بن عقبة - عىل ما يبدو - ما أسسه الزهري أستاذه، وخاصة ما يتعلق بتأكيد مدرسة املدينة اإلسناد واالهتمام بذكر تواريخ 

الحوادث. كما يبدو أّن موىس هذا قد كان الحلقة الرابطة بي آثار الزهري وكتاب ابن إسحاق الذي سيربز يف أواخر النصف األول من القرن 

الثاين للهجرة أي بعد بضع سنوات من وفاة الزهري.

لقد استغرقت نشأة كتابة السرية مدة زمنية طويلة، عرفت مراحل متعددة تدرجت نحو االكتمال حتى برز كتاب محمد بن إسحاق 

الذي ُيعّد آخر مرحلة يف نشأة كتابة السرية التي بدأت بذورها مع أبان بن عثمان وعروة بن الزبري خاصة، مرورًا بعبد الله بن أيب بكر بن حزم، 

فالزهري فموىس بن عقبة، انتهاًء بمحمد بن إسحاق الذي سيمّثل كتابه املصدر األصل ألخبار السرية بالنسبة إىل كل الذين جاءوا من بعده 

مثل الواقدي وابن سعد وابن خياط والبالذري والطربي.

محمد بن إسحاق)54)

محفوظة  تكون  تكاد  سرية  أقدم  "كتب  ألنه  السرية"،  "أدب  بناء  يف  ما  بطريقة  وساهموا  سبقوه  الذين  كل  عىل  شهرته  طغت  لقد 

بكليتها)55)". وبما أّن ابن إسحاق روى عن كثري من محّديث املدينة مثل عاصم بن عمر ويزيد بن رومان ومحمد بن إبراهيم وابن شهاب 

الزهري وفاطمة بنت املنذر زوجة هشام بن عروة)56)، فقد تأثر كثريًا بهيكل السرية الذي ضبطه أستاذه الزهري. وتتألف خطته األصلية من 

ثالثة أقسام: املبتدأ واملبعث واملغازي. ويرجح عبد العزيز الدوري أّن هذا الكتاب يتألف من قسمي متميزين وهما املبتدأ واملغازي، لذا يمكن 

روايتهما مًعا أو كاًل عىل حدة)57).

ولم يتأثر محمد بن إسحاق بأسلوب مدرسة الحديث باملدينة وخاصة أستاذه الزهري، إذ التزم نقل الهيكل الذي حدده للسرية، ولكنه 

التاريخية واإلرسائيليات والقصص الشعبي مع كثري من  تأثر أيًضا بأسلوب القصاص. ولهذا تّم الجمع يف كتابه بي األحاديث والروايات 

سزكي، ج 2، ص 65.  52

ذكر الواقدي "كان إلبراهيم وموىس ومحمد بني عقبة حلقة يف مسجد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا كلهم فقهاء ومحدثي وكان موىس يفتي... ويبدو أنه لم يكن عىل صلة   53

بخلفاء بني أمية. تويف موىس بن عقبة سنة 141ه/ 759م، ويعد من املتبحرين املتخصصي يف املغازي"، هوروفتس، ص 70.

"هو محمد بن إسحاق بن يسار، موىل قيس بن مخرمة بن عبد املطلب بن عبد مناف. يذكر الرواة أّن يسارًا كان من سبايا عي التمر الذين بعث بهم خالد بن الوليد إىل   54

أيب بكر باملدينة. ولد حوايل )85ه/ 704م( باملدينة وتويف ببغداد سنة 150 أو151ه/ 767م"، انظر: ابن قتيبة، ص 491؛ سزكي، ج 2، ص 88.

الدوري، ص 27.  55

ياقوت الحموي، معجم األدباء )بريوت: دار املرشق، د. ت(، ج 18، ص 5، 6.  56

الدوري، ص 27.  57
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الشعر الصحيح واملوضوع. جعل تنوع مواضيع كتاب سرية ابن إسحاق مصادره تتعدد، إذ أخذ يف املبتدأ عن أهل الكتاب والداخلي حديًثا 

العجم وروى قصًصا عربية قديمة  املبتدأ عن  ابن إسحاق يف  املدينة. كما أخذ  يوثقه محدثو  الذي ال  يف اإلسالم، وخاصة وهب بن منبه 

وأقاصيص من أصل يماين)58). أّما فرتة املبعث واملغازي فقد جمع مادتها خاصة عن أساتذته يف املدينة مع إضافات حصل عليها من بحوثه 

التي ال تعدو يف بعض األحيان أن تكون مجرد رشح لبعض آيات القرآن أخذه عن غريه أو قام به هو بنفسه)59).

وما يلفت االنتباه يف ما أورده ابن إسحاق عن الفرتة املكية هو استغناؤه عن اإلسناد الذي اهتم به كثريًا محدثو املدينة يف تلك الفرتة 

وخاصة الزهري)60). وقد أدى حذف ابن إسحاق اإلسناد يف كثري من األخبار املكية إىل غلبة أسلوب القصص الذي قد يكون ابن إسحاق 

واعًيا بإدراجه، ولعل هذا ما جعله يستعمل كلمة قصة يف كثري من األخبار التي يوردها.

وتشري مصادر كثرية عند تعرضها ملحمد بن إسحاق إىل أّن أهل الحديث يف املدينة يتهمونه ويضعفونه)61). ومن أهم ما كانوا يتهمونه 

ا  به أنه كان يغازل النساء)62)، بدليل جلوسه بالقرب منهن يف مؤّخر املسجد وروايته عنهن وخاصة فاطمة بنت املنذر)63)، كما اتهم بكونه شيعًيّ

ا)64). ا عىل عثمان - وقدريًّ - يقّدم عليًّ

العلماء، وخاصة منهم محديث املدينة، ينتقدون سرية ابن إسحاق ويضعفونها. ويمكن  لعل كل هذه املآخذ والتهم هي التي جعلت 

تلخيص النواحي التي ينتقدها املحدثون يف كتاب ابن إسحاق يف ثالث:

ӵӵ.(65(اعتماده عىل أهل الكتاب يف الرواية مسمًيا إياهم أهل العلم األول

ӵӵ.إيراده الشعر املوضوع من دون التأكد من صحته أو خطئه

ӵӵ.أخطاؤه يف األنساب وتساهله يف إيراد اإلسناد إىل حد اإلهمال

عىل الرغم من حدة النقد الذي تعرضت له سرية ابن إسحاق من املحدثي، فإّن ذلك لم يؤّثر كثريًا ال يف أهميتها العلمية العتمادها 

املرّكز عىل القرآن ولتنوع مصادرها، وال الوجدانية العتمادها عىل أسلوب القصص الذي جعل روايتها جذابة ومستساغة. وهو ما قد يكون 

ساهم كثريًا يف تناقلها، إذ أمكنها بلوغ مؤلفي عاشوا بعد ابن إسحاق فدونوها بعد تنقيحها، األمر الذي سهل املحافظة عليها، وجعل مؤلفها 

ابن إسحاق يعرف بكونه "أول من جمع مغازي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأّلفها")66).

وعىل الرغم من أّن ابن إسحاق كان أول من جمع سرية النبي بأكملها، فإنه "لم يحفظ لنا كتابا كاماًل له يف صورته األصلية، وتوجد 

مخطوطة يف القسطنطينية يف مكتبة كربييل قد يظن من الفهرست أنها تحتوي عىل الكتاب بصورته األصلية، ويتجىل عند املعاينة أنها نسخة 

من ابن هشام")67).

املرجع نفسه، ص 28.  58

املرجع نفسه.  59

سزكي، ج 2، ص 74.  60

محمد بن إسحاق بن النديم، الفهرست، روائع الرتاث العريب )بريوت: د. ت(، ص 92؛ الحموي، معجم األدباء، ج 18، ص 6.  61

املرجع نفسه، ص 92.  62

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 18 )بريوت: دار صادر، 1995(، ص 6، 7.  63

املرجع نفسه، ج 18، ص 7.  64

ابن النديم، ص 92.  65

الحموي، معجم األدباء، ج 18، ص 5.  66

هوروفتس، ص 82.  67
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ومع أّن كتاب ابن إسحاق لم يصل إلينا بصورته األصلية، إاّل أنه يمكن القول بإمكان الحصول عليه كاماًل. فإىل جانب سرية ابن هشام 

التي هي يف األصل كتاب منقح لسرية ابن إسحاق، يمكننا أن نجد ما حذفه ابن هشام بقصد وبغري قصد يف مصادر أخرى مثل تاريخ الطربي 

وتفسريه)68)، وخاصة ما يتعلق بأنبياء أهل الكتاب ومقتطفات من الفصول املنتمية إىل املبتدأ)69). وأّما الجانب املتعلق بتاريخ مكة القديم 

فنجده يف كتاب األزرقي يف أخبار مكة)70)، هذا إىل جانب بعض يف أخبار املغازي التي حذفها ابن هشام وحفظها الطربي.

بهذه الكيفية وخالًفا للمؤلفات التي سبقت ابن إسحاق، والتي ال نجد منها سوى بعض النتف املتفرقة يف املصادر انطالًقا من القرن 

الثالث هجري، فإّن سرية ابن إسحاق وقع الحفاظ عليها بصورة تكاد تكون كاملة. وتجدر اإلشارة إىل أّن نسخة ابن هشام برواية البكايئ 

)ت. 183ه/ 900م( تلميذ ابن إسحاق املبارش، قد اتسع انتشارها بما جعل استعمالها يطغى عىل الكتاب األصيل، ويقلل الحاجة إليه منذ زمن 

بعيد، حتى أّن اليعقويب )ت. 284ه/ 897م( لم يعتمد سرية ابن إسحاق األصلية، وإنما اعتمد سرية ابن هشام)71).

من خالل ما وصلنا عن سرية ابن إسحاق عن طريق ملخص ابن هشام أو مختلف النتف املنترشة يف الطربي واألزرقي خاصة، وبدرجة 

أقل يف أسد الغابة البن األثري)72)، واإلصابة البن حجر العسقالين)73)، يمكن تصور منهج سرية ابن إسحاق الذي أورده هوروفتس)74) كاآليت:

املبتدأ

وينقسم إىل أربعة فصول:

ӵӵ أنبياء فرتة ما قبل اإلسالم منذ خلق العالم حتى زمن عيىس، وقد اعتمد ابن إسحاق يف هذا الفصل عىل روايات وهب بن منبه وعبد

الله بن عباس، وأخبار األدباء اليهود واملسيحيي ونصوص الكتب املقدسة )العهد القديم والعهد الجديد والقرآن(. وقد حذف ابن هشام 

القسط األوفر من هذا الفصل، غري أّن الطربي أورد معظم ما جاء فيه. وتعرض ابن إسحاق يف هذا الفصل أيًضا إىل أساطري األولي 

املتعلقة بالقبائل العربية عاد وثمود التي يبدو أنه استوحى مادتها من القرآن.

ӵӵ أخبار اليمن، وقد اعتمد ابن إسحاق يف هذا الفصل عىل القرآن، وخاصة عىل السورة التي تتناول "أصحاب األخدود")75)، للبحث يف

انتشار اليهودية واملسيحية يف جنوب بالد العرب، كما تعرض للحديث عن أبرهة وجيشه الذي قام بحملة فاشلة عىل مكة من خالل 

قصة "أصحاب الفيل")76)، وقد حفظ لنا ابن هشام مادة هذا الفصل.

ӵӵ.(77(القبائل العربية وعبادتها األصنام، وقد حافظ ابن هشام عىل هذا الفصل أيًضا

ӵӵ.(78(أجداد الّنبّي املبارشين والّديانات املّكّية. وقد حافظ لنا ابن هشام عىل هذا الفصل أيًضا

الطربي، تاريخ األمم، ج 1، وأيًضا جامع البيان.  68

هوروفتس، ص 83.  69

األزرقي، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، رشدي الصالح ملحس )محقق( )بريوت: دار األندلس، 1989(.  70

هوروفتس، ص 87.  71

ابن األثري الجزري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة )طهران: املكتبة اإلسالمية، د.ت(.  72

ابن حجر العسقالين، اإلصابة يف تمييز الّصحابة )مرص: املكتبة التجارية الكربى، 1939(.  73

هوروفتس، ص 84 - 87.  74

سورة الربوج.  75

سورة الفيل.  76

ابن هشام، سرية النبّي، ج 1، ص 78 - 93.  77

املرجع نفسه، ص 93.  78
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لم يعتمد ابن إسحاق يف هذا القسم عىل األسانيد إاّل بصفة نادرة، وقد أورد معظمها يف القسم املتعلق بالوحي يف فرتة ما قبل اإلسالم.

املبعث

ابن إسحاق يف  بدر. وإىل جانب القصص، يورد  املدينة حتى معركة  النبي يف مكة والهجرة والفرتة األوىل من نشاطه يف  يشمل حياة 

هذا القسم بعض الوثائق مثل معاهدة النبي مع أهل يرثب من األوس والخزرج التي ينفرد بها)79) من دون سائر جامعي املغازي األولي، 

ومجموعات كاملة بالقوائم مثل قائمة تضّم املؤمني األولي، وأخرى بذكر املهاجرين إىل الحبشة، وثالثة بذكر أول من أسلم من األنصار، 

ورابعة باملشاركي يف بيعتي العقبة، وقائمة خامسة باملهاجرين واألنصار الذين آخى النبي بينهم.

أكد ابن إسحاق يف هذا القسم من السرية اإلسناد، وقد اعتمد خاصة عىل روايات أساتذته من أهل املدينة، ولذلك حفظ ابن هشام 

معظم هذا القسم باستثناء بعض التفاصيل وبعض الشعر الذي وقع التشكيك يف صحته.

املغازي

تتناول تاريخ النبي يف املدينة من معركة بدر إىل وفاته. روى ابن إسحاق أخبار الغزوات عن طريق أساتذته من أهل املدينة مثل عبد الله 

بن أيب بكر الذي أخذ عنه النظام السنوي يف ترتيب الحوادث، والزهري الذي نقل عنه الهيكل الذي استوعب أدب السرية، وعاصم بن عمر 

الذي جمع مختلف األخبار املتعلقة باملغازي ومناقب الصحابة ليلقيها دروًسا عامة يف مسجد دمشق.

هكذا، يتبي أّن أول كتاب حفظ لنا عن سرية النبي أّلفه ابن إسحاق. مع التأكيد أّن نشأة هذا األدب وتطوره لم يحدث مرة واحدة 

مع هذا املؤلف، وإنما نشأ وتطور عن طريق كثري من املؤلفي الذين سبقوه، فكان لهم عظيم الشأن يف تأسيس مضمون هذا األدب وإبراز 

منهجه وهيكله. فما كان من ابن إسحاق إاّل أّن استغل كل هذا اإلرث الذي تراكم خالل فرتة زمنية تفوق نصف القرن عن طريق محديث 

املدينة فاستوعبه ليؤلف بعد ذلك كتاب سرية النبي الذي حفظ لنا معظمه - باستثناء الفصل األول من القسم األول - ابن هشام الحمريي 

املتوىف سنة 213 أو 218ه/ 829 أو 834م.

بعد أن اكتملت مسرية نشأة أدب السرية مع ابن إسحاق، أخذ هذا النوع الجديد من العلوم اإلسالمية ينترش يوًما بعد يوم، ويتسع 

شيًئا فشيًئا إىل أن أنتج ما يعرف بمدّونات التاريخ العاملي، وعىل هذا األساس يمكن أن ُتعّد السرية النبوية اللبنة األوىل لنشأة علم التاريخ 

عند العرب)80).

محمد بن عمر الواقدي)81)

لقد عرف الواقدي مقارنة بكل الذين سبقوه بأنه كان "أعلم الناس بأمر اإلسالم وأّما الجاهلية فلم يعلم منها شيًئا")82). ولذلك فقد 

اختلف  األمر  هذا  ويف  املدينة.  يف  أصبحوا  عندما  ورسايا  غزوات  من  وأصحابه  الرسول  به  قام  بما  فيه  اهتم  الذي  "املغازي"  كتاب  صّنف 

الواقدي عن ابن إسحاق ومن سبقه يف تصور مادة السرية، إذ تخىل عن املبتدأ واملبعث واقترص عىل املغازي.

إىل جانب ابن إسحاق الذي نقل عنه ابن هشام، لم يذكر املعاهدة التي عقدت بي الرسول وأهل يرثب واملعروفة بصحيفة املدينة إال ابن سيد الناس، عيون األثر يف   79

فنون املغازي والشمائل والسري )بريوت: دار الجيل، 1974(، ص 197، 198.

الدوري، ص 32، 33.  80

"ولد باملدينة سنة 130ه / 747م، وتويف ببغداد سنة 207ه/ 823م. ينتمي إىل املوايل الذين كانوا يعيشون يف املدينة، ويلقب بالواقدي نسبة إىل جده واقد. يعد من مؤرخي   81

املدينة مع أنه قىض أعوامه الثالثي األخرية يف بغداد. تقلد منصب قاٍض يف عهدي هارون الرشيد واملأمون"، سزكي، ج 2، ص 100، 101؛ هوروفتس، ص 101.

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تهذيب تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، غنيم عباس غنيم وأيمن سالمة وآخرون )محققون(، ج 9 )القاهرة: الفاروق الحديثة   82

للطباعة والنرش، 2004( ص 365.
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واختلف الواقدي عن ابن إسحاق أيًضا يف اعتماد "أسلوب أكرث دقة، واستعمال اإلسناد، ويف تحقيق تواريخ الحوادث، ويف نظرته 

للشعر الذي كان يقتبس منه باعتدال ويف تقليصه عنرص القصص الشعبي يف مادته")83). وقد كان الواقدي تقريًبا من األوائل يف اعتماد 

اإلسناد الجمعي يف إيراد روايات مدرسة املدينة، ويضيف إليها ما توصل إليه بواسطة بحوثه الشخصية التي تدل عىل وجود نظرة نقدية لديه.

أبو محمد عبد امللك بن هشام املعافري)84)

يعود إىل ابن هشام الفضل يف جمع سرية ابن إسحاق، غري أّن هذا الجمع لم يكن عاًما وشاماًل، وإنما اعتمد عىل الحذف والتصويب 

ليتجاوز بذلك تضعيف أهل املدينة ابن إسحاق وكتابه. ولعل هذا ما جعل سرية ابن إسحاق تشتهر بسرية ابن هشام، ألّن الثاين مع أنه لم 

يؤّلف الكتاب، فقد ترصف يف اختيار املادة، وتدّخل يف ترتيب الحوادث، فأكسبه روًحا جديدة كادت تنيس الناس مؤّلفه الحقيقي.

يتواصل االهتمام بالسري واملغازي يف القرن الثالث أيًضا، ولكن بصفة مختلفة عّما وقع تصنيفه من كتب خالل القرن الثاين للهجرة. 

الزمني أو اإلطار  بالنسبة إىل اإلطار  بالسرية أشمل وأعّم، سواء كان ذلك  الثالث الهجري، أصبح االهتمام  القرن  الثاين من  فمنذ النصف 

الجغرايف أو حتى بالنسبة إىل ما يتعلق بإطار السرية يف حد ذاتها. فسرية النبي عىل الرغم من أنها بقيت األبرز واألهم، فإّنها لم تبق السرية 

الوحيدة، إذ أضيف إليها سري الصحابة والخلفاء والعظماء من كتاب وشعراء... إلخ، ويف هذا الصدد أّلف ابن سعد كتاب الطبقات.

محمد بن سعد بن منيع البرصي الزهري)85)

أّلف كتاب الطبقات الكربى، وفيه ذكر سرية النبي التي استقاها من مصادر كثرية وخاصة أستاذه الواقدي، وذكر يف هذا الكتاب أيًضا 

تراجم أصحاب النبي والتابعي وتابعي التابعي، واتبع تنقالتهم يف أمصار اإلمرباطورية اإلسالمية وأقاليمها كافة )املدينة، الطائف، اليمن، 

مرص، الشام، الكوفة، البرصة، خراسان...(.

هكذا نالحظ أّن أدب السرية ولد خالل النصف األول من القرن الثالث الهجري أدًبا جديًدا يعرف بأدب الرتاجم. وقد قّسم ابن سعد 

كتابه الطبقات الكربى إىل ثمانية أجزاء، خصص األول والثاين منها لسرية النبي، والثالث والرابع والخامس والسابع لرتاجم أصحابه والتابعي 

وتابعي التابعي يف مختلف أنحاء االمرباطورية، وأّما الجزء الثامن فقد خصص لرتاجم النساء الاليت لهن عالقات دموية بالرسول وللمبايعات 

طبقاته املتعلق بسرية النبي اللمسات األخرية  والاليت روين عنه األحاديث بصفة مرسلة أو متصلة. وقد وضع ابن سعد يف القسم األول من 

لهيكل السرية، إذ ذهب أبعد من الواقدي يف تنظيم مادته وتبويبها ويف إعطاء مجموعة أوفر من الوثائق ويف اهتمامه بسفارات النبي. ويمّثل 

القسم الذي تناول فيه "فرتة ما قبل اإلسالم مقدمة لفرتة الرسالة تحدث فيه عن بعض األنبياء الذين لهم صلة برسالة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ثّم 

ذكر نسبه، وقد توسع ابن سعد يف الحديث عن شمائله وفضائله، وعن دالئل نبوته وجعل ذلك يف باب خاص أصبح نموذًجا ألدب 'الشمائل 

والدالئل' فيما بعد")86).

الدوري، ص 30.  83

ا، ولد بالبرصة وعاش بعد ذلك بمرص فكانت وفاته بالفسطاط سنة 213ه/ 829م أو 218ه/ 834م. كان مؤرًخا وعاملًا باألنساب ونحوًيّ  84

ولد بالبرصة سنة 168ه/ 784م، وتويف ببغداد سنة 230ه/ 845م. عاش حقبة من الزمن يف املدينة، ثّم عاش يف مدن أخرى. يبدو أّن ابن سعد عرف الواقدي يف بغداد،   85

وعىل الرغم من أنه استمع إىل عديد العلماء، فقد ظل الواقدي أستاذه األول. ويعتمد أكرث كتابه يف سرية النبي عىل كتب الواقدي، ويبدو أّن هشام بن محمد الكلبي كان 

مصدره املبارش يف تاريخ اليهود واملسيحيي، وإىل جانب ذلك استفاد ابن سعد يف املغازي من ابن إسحاق برواية زعيم بن يزيد، وأيب معرش برواية حسي بن محمد، وموىس بن 

عقبة برواية إسماعيل بن عبد الله، انظر: سزكي، ج 2، ص 111، 112.

الدوري، ص 32.  86
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لقد بدأ أدب السرية إًذا مع ابن سعد ينحو منحى شمولًيا يتجه إىل "العاملية" من حيث املنهج. كما ولد هذا األدب الذي تولد عن علم 

الحديث والتفسري، علوًما أخرى منها ما له عالقة بالسرية ذاتها، والتي تفرعت إىل عدة جوانب أخرى مثل "دالئل النبوة وشمائلها"، ومنها 

ما يتصل بالسرية، غري أنه مختلف عنها ويتعلق بأدب الرتاجم، وقد تدعم هذا املنحى الذي توخاه ابن سعد عن طريق:

خليفة بن خياط)87)

توّخى ابن خياط منهج ابن سعد نفسه، غري أنه اختلف عنه يف اختيار املادة. إذ اهتم ابن خياط يف كتابه التاريخ الذي جسد من خالله 

فكرة التاريخ العاملي، مبتدًئا بسرية النبي التي أوردها شديدة االختزال مستعرًضا مولده أواًل، ثّم هجرته، ثّم مغازيه لينتقل بعد ذلك إىل ذكر 

الحوادث التاريخية املوالية لفرتة النبوة مرتًبا إّياها بحسب التطور الزمني سنة بعد سنة ابتداًء من السنة األوىل للهجرة التي سّماها سنة إحدى 

من التاريخ)88).

يتأكد بعد ابن خياط املنحى العاملي لكتابة التاريخ الذي احتلت فيه السرية النبوية - مع كل التطورات التي عرفتها خالل نشأتها - القسم 

األول من كل كتاب، غري أّن ما مّيز الكتابة التاريخية التي تلت ابن خياط هو تركيزها الشديد عىل القسم املتعلق باملبتدأ أو بدء الخليقة، 

والذي كان قد وّلد الكثري من النقد والجرح عندما أورده ابن إسحاق يف كتابه سرية النبي - وهذا ما جعل ابن هشام يحذف الجزء األهم منه 

مكتفًيا يف ذلك بما له عالقة بالنبي محمد - ولم يعد الرتكيز عىل مسألة املبتدأ إاّل يف أواخر القرن الثالث هجري مع:

أحمد بن أيب يعقوب بن جعفر اليعقويب)89)

لم يقترص اليعقويب - كما كان شأن ابن إسحاق - يف قسم املبتدأ عىل تاريخ األنبياء، وإنما تناول التاريخ اإليراين وتاريخ العرب قبل 

وبذلك طبق  والصينيي)90).  والرتك  والرببر واألحباش  والرومان واملرصيي  واليونان  والبابليي  القديمة كاآلشوريي  وتاريخ األمم  اإلسالم 

فكرة التاريخ العاملي بصفة شاملة)91). وبعد استعراض القسم املتعلق بتاريخ اإلنسانية يف فرتة ما قبل اإلسالم، اهتم اليعقويب بمولد الرسول 

وأهم الحوادث التي واكبت نشأته ثّم املبعث فالهجرة إىل الحبشة ثّم معارضة قريش والخروج إىل الطائف ثّم الهجرة إىل يرثب وما حدث 

فيها من غزوات، ليتعرض بعد ذلك إىل أمراء الرسايا والجيوش ثّم الوفود وكتاب النبي وأزواجه، فحجة الوداع فوفاته... ثّم ينتقل بعد ذلك 

إىل استعراض الحوادث بحسب التسلسل الزمني إىل أن يصل إىل 259ه/ 873م.

لقد صّنف اليعقويب يف هذا الكتاب تاريًخا لم يقترص فيه عىل سرية الرسول كما هو شأن ابن إسحاق، ولذلك كان املبتدأ عنده مختلًفا 

به  قام  ما  يتكرر  ابن إسحاق.  أورده  بما  مقارنة  اليعقويب كانت شديدة االختزال  أوردها  التي  السرية  أخبار  أّن  ابن إسحاق، كما  مبتدأ  عن 

اليعقويب وبأكرث تفصياًل وتمطيًطا مع:

عادة  كانت  أخرى كما  إىل مدن  يتحول  ولم  وفيها درس  البرصة  ولد يف  الحديث.  دراسة  اختص يف  ونسابة،  ا  إخباريًّ ابن خياط  وقد كان  240ه/ 854م،  تويف سنة   87

معارصيه. ينتمي إىل بيت علم ألّن جّده خليفة وأباه كانا محدثي كبريين. اتهم ابن خياط بميوالته العثمانية. أّلف خليفة بن خياط كتابي "الطبقات" و"التاريخ"، انظر:
S. Zakkar, art. "Ibn Khayat al-'Usfuri'", in Encyclopédie de l'Islam, T. III (leiden: Brill, 1990), p. 862.

خليفة بن خياط، تاريخ، أكرم ضياء العمري )محقق ومقدم(، ج 1 )النجف األرشف: مطبعة اآلداب، 1968(، ص 11.  88

تويف سنة 284ه/ 897م، وهو مؤرخ جمع بي ثقافة واسعة وخربة علمية يف اإلدارة، أمىض أيام شبابه يف األسفار وجمع املعلومات التاريخية والجغرافية. ألف "كتاب   89

التاريخ" و"كتاب البلدان" يف الجغرافية التاريخية وهو أول كتاب من نوعه، انظر: الدوري، ص 51.

هذا القسم مفقود من الّنسخة املطبوعة.  90

الدوري، ص 51.  91
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أبو جعفر محمد بن جرير الطربي)92)

خالًفا لليعقويب، يذكر الطربي روايات متعددة بأسانيدها الدقيقة، وهذا ما جعله يحفظ لنا الكثري من روايات ابن إسحاق التي حذفها 

ابن هشام، خصوًصا ما يتعلق بسرية األنبياء. ويبدو أّن موجة االهتمام بالتاريخ العاملي الذي يتضمن السرية النبوية قد سادت يف هذه الفرتة، 

إذ نلمس املنحى نفسه عند املسعودي)93) يف كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر.

يبدو إًذا من خالل الكتب الرائجة خالل القرني الثالث والرابع الهجريي، أّن كتب السرية النبوية املستقلة بذاتها قد انعدمت لتصبح 

جزًءا ضمنًيا من التاريخ العاملي، غري أّن هذا االنقطاع لن يدوم طوياًل، إذ عادت كتب السرية بصفة مكثفة خاصة خالل القرون السادس 

والسابع والثامن والتاسع للهجرة.

وبما أّن أدب السرية غري قابل للتجديد يف جوهره، فقد كان املؤلفون لكتب السرية عىل نوعي:

ӵӵ 1115 /508 و581ه فريق عاش يف ظل األولي يتناولها بالرشح أو االختصار أو النظم ليسهل حفظها)94) مثل السهييل )عاش بي 

533 و604ه/ 1137 و1194 م(، وقد قام كل منهما برشح سرية  الروض اأُلُنُف، وأيب ذر الخشني )عاش بي  و1185م( صاحب كتاب 

ابن هشام، هذا إىل جانب قطب الدين الجماعييل )ت. 735ه/ 1335م( الذي رشح سرية محمد بن عيل بن يوسف يف كتاب سماه املورد 

1361م(، وهو صاحب كتاب  العذب الهني يف الكالم عىل سرية عبد الغني، وقاسم بن تطلويغا ملخص سرية مغلطاي )ت. 762ه/ 

اإلشارة إىل سرية املصطفى وآثار من بعده من الخلفاء.

ӵӵ ظاهرها يف  تبدو  أخرى  كتًبا  عليها  باالعتماد  وألف  السرية  كتب  جمع  إذ  املبدع،  املؤلف  بصفة  نفسه  صبغ  فقد  الثاين  الفريق  أّما 

ابن فارس )ت. 395ه/ 1005م(، ومحمد  أمثال هؤالء  لغري واحد ممن سبقوهم ومن  الحقيقة  أنها يف  املتأخرين، غري  املؤّلفي  لهؤالء 

بن عيل بن يوسف الشامي )ت. 600ه/ 1204م(، وابن أيب طي يحيى بن حميد )ت. 630ه/ 1233م(، وظهري الدين عيل بن محمد 

البرصي  الناس  سيد  وابن  )ت. 708ه/ 1309م(،  الحنفي  الخالطي  محمد  بن  عيل  الدين  وعالء  )ت. 694ه/ 1295م(،  كازروين 

الغرناطي  الرعيني  الدين  وشهاب  والسري،  والشمائل  املغازي  فنون  يف  األثر  عيون  كتاب  صاحب  )ت. 734ه/ 1334م(  الشافعي 

)ت. 779ه/ 1378م( صاحب كتاب رسالة يف السرية واملولد النبوي، ومحمد بن يوسف الصالحي )ت. 942ه/ 1536م( صاحب السرية 

الشامية، وعيل بن برهان الدين )ت. 1044ه/ 1635م( صاحب السرية الحلبية، وغري هؤالء كثريون.

الكامل يف  العاملي مثل  التاريخ  النبوية لدى املؤلفي املتأخرين يف مؤلفات مستقلة بذاتها فقط، وإنما برزت يف كتب  ولم تربز السرية 

التاريخ البن األثري )ت. 630ه/ 1233م(، وكتاب البداية والنهاية البن كثري )ت. 784ه/ 1382م(.

إّن ما تجدر مالحظته يف هذا الصدد هو أّن هيكل السرية ومحتواها لم يطرأ عليهما أي تغيري لدى مؤلفي السرية املتأخرين الذين نقلوا 

كل خصائص السرية النبوية من سرية ابن إسحاق التي نقحها ابن هشام، واألمر نفسه قام به مؤلفو كتب التاريخ العاملي الذين أدمجوا السرية 

النبوية يف كتبهم بصفتها جزًءا من هذا التاريخ، وذلك نقاًل عن املؤلفي املتقدمي الذين عاشوا خالل القرن الثالث للهجرة.

تويف سنة 310ه/ 823م، يمثل الطربي قمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ عند العرب. درس عىل أساتذة يف الري وبغداد والكوفة والبرصة والشام واستقر يف بغداد، انظر:   92

الدوري، ص 55.

ا  ا فقهًيّ تويف سنة 346ه/ 958م، ولد يف بغداد وفيها قىض شبابه، انحدر من عائلة كوفية تدعي االنتساب إىل الصحايب عبد الله بن مسعود. تلقى املسعودي تكويًنا دينيًّ  93

ا. لم يصل إلينا من مؤلفاته الكثرية سوى مروج الذهب ومعادن الجوهر، والتنبيه واإلرشاف، انظر: وأدبيًّ
Charles Pellat,"art. Al-Mas'ūdī," in Encyclopédie de l'Islam, T. VI (Leiden / Paris: E.J. Brill / G.-P. Maisonneuve & Larose 1991), p. 774.

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ شلبي، "مقدمة سرية ابن هشام"، يف: ابن هشام، ج 1، ص 6.  94
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خامتة

ا جديًدا من رحم الحديث الّنبوي وتفسري القرآن، مع التشديد عىل أّن هذا األدب يختلف عن  نشأت الّسرية النبوّية بوصفها أدًبا إسالميًّ

الحديث والّتفسري من ناحية املنهج ألّن املاّدة تنتظم فيه بحسب الّتدّرج الزمني للحوادث، وهذا ما يجعل الّسرية تمّثل الّلبنة األوىل لنشأة 

علم الّتاريخ عند العرب. ويختلف أدب الّسرية أيًضا من ناحية األسلوب، ألّنه قام عىل حياكة قّصة مشّوقة تهدف إىل شّد انتباه الّسامع، عىل 

شاكلة القصص التي كانت ُتروى يف مجالس الّسمر عند العرب قبل اإلسالم، وليس عىل مواضيع منفصلة كما هو شأن الحديث والّتفسري.

النبوّية الذي مّر بمراحل متعّددة استمّرت ألكرث من نصف قرن، كان استجابة لرغبة اجتماعّية وثقافّية  الّسرية  أّن نشأة أدب  يبدو 

الّنبوّية ذكرى حّية باستمرار. ولذلك تحّول جزء من نخبة املحّدثي إىل رواة اهتّموا بجوانب  ملجتمع إسالمي سعى إىل أن يجعل امللحمة 

متعّددة من حياة الّنبّي محّمد تطّورت شيًئا فشيًئا، واكتملت مع ابن إسحاق بإنشائه هيكاًل نّظم ماّدة متفّرقة بدأت مع عروة ابن الزبري وأبان 

بن عثمان وتطّورت مع الزهري وموىس بن عقبة.



متـوز / يوليـو 2016العدد  4

44

References املراجــع 

العربية

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج. صفة الصفوة، محمود الفاخوري )محقق(، ج 2، حلب: دار الوعي، 1970.	 

ابن النديم، محمد بن إسحاق. الفهرست، روائع الرتاث العريب، بريوت: د. ت.	 

ابن خلكان، شمس الدين. وفيات األعيان، إحسان عباس )محقق(، املجلد 3، بريوت: دار صادر، د. ت.	 

تاريخ خليفة ابن خياط، أكرم ضياء العمري )محقق ومقدم(، ج 1، النجف األرشف: مطبعة اآلداب، 1968.	 

ابن سعد، محمد. الطبقات الكربى، ج 5، بريوت: دار صادر، 1960.	 

ابن سيد الناس، محمد بن محمد. عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، بريوت: دار الجيل، 1974.	 

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم. املعارف، ثروت عكاشة )محقق(، مرص: دار املعارف، 1969.	 

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين. لسان العرب، املجلد 2، بريوت: دار صادر، د. ت.	 

ابن هشام، عبد امللك. سرية النبي، محي الدين عبد الحميد )محقق(، ج 1، القاهرة: مطبعة حجازي، د.ت.	 

األزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد. أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، رشدي الصالح ملحس )محقق(، بريوت: دار 	 

األندلس، 1989.

البخاري، محمد بن إسماعيل. التاريخ الكبري، ج 4، حيدرآباد: دائرة املعارف العثمانية، 1321ه.	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. صحيح البخاري، القاهرة: دار املحاسن، 1386/ 1996.	 

البالذري، أحمد بن يحيى. أنساب األرشاف، محمد حميد الله )محقق(، ج 1، القاهرة: دار املعارف، 1959.	 

الجزري، ابن األثري. أسد الغابة يف معرفة الصحابة، طهران: املكتبة اإلسالمية، د.ت.	 

جعيط، هشام. تاريخية الدعوة املحمدية، بريوت: دار الطليعة، 2007.	 

الحموي، ياقوت. معجم األدباء، بريوت: دار املرشق، د. ت.	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. معجم البلدان، بريوت: دار صادر، 1995.	 

الدوري، عبد العزيز. بحث يف نشأة علم التاريخ عند العرب، بريوت: دار املرشق، 1983.	 

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. تهذيب تهذيب الكمال يف أسماء الرجال، غنيم عباس غنيم وأيمن سالمة وآخرون )محققون(، 	 

ج 9، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنرش، 2004.

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق املرتىض. تاج العروس من جواهر القاموس، مصطفى حجازي )محقق(، ج 12، الكويت: 	 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1973.



45

دراســات السرية النبوية بني رواتها ومؤلفيها

والنرش 	  الثقافة  إدارة  السعودية:  العربية  اململكة   ،2 املجلد  )مرتجم(،  حجازي  فهمي  محمود  العريب،  الرتاث  تاريخ  فؤاد.  سزكي، 

بالجامعة، 1403ه /  1983م.

الطربي، محمد بن جرير. تاريخ األمم وامللوك، محمد أبو الفضل إبراهيم )محقق(، ج 1، القاهرة: دار املعارف، 1968.	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. جامع البيان يف تأويل القرآن، حققه وعلق عىل حواشيه محمود محمد شاكر، راجعه وأخرج أحاديثه أحمد 	 

محمد شاكر، القاهرة: دار املعارف، د. ت.

العسقالين، أحمد بن عيل بن محمد بن حجر. اإلصابة يف تمييز الّصحابة، مرص: املكتبة التجارية الكربى، 1939.	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ. تهذيب التهذيب، ج 7، بريوت: دار صادر، 1326ه.	 

هوروفتس، يوسف. املغازي األوىل ومؤلفوها، حسي نصار )مرتجم(، القاهرة: مطبعة مصطفى البايب الحلبي، 19491.	 

األجنبية

• Berman, Peri J. Et al. (eds.), Encyclopedia of Islam, Leiden: Brill, 1998.

• Donner, Fred. Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing, Princeton, New Jersey: 
Darwin Press, 1998.



 *Mohamed Tahar Mansouri   |   محمد الطاهر املنصوري

أستاذ يف برنامج التاريخ، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر.  *
Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies, Qatar.

تقــّدم هــذه الورقة نظرة ابن خلدون إىل عالقة العرب واألوروبين بالبحر. فهو يرى أّن العرب مل يصبحوا من أهل البحر، إاّل 
بعد اختالطهم بالشعوب البحرية التي كانت تتمتع بالدربة واملعرفة. وحاول أن يبر ذلك بالتاريخ البدوي للعرب. وهو يف 
رأي ابن خلدون من املعوقات التي مل تسمح لهم مبامرسة البحر وركوبه. ولكن مع ذلك، فقد استطاع العرب األخذ بناصية 
البحــر والســيطرة عليه ســيطرة مطلقة، حتى أّن النصارى عى حــد قوله مل تكن لهم القدرة عى وضع خشــبة يف البحر 
املتوسط. وقد قّدم ابن خلدون العالقة بالبحر بحسب منوذج الدورات التاريخية البحرية التي بها فرس تطّور الزمن التاريخي.

إّن القراءة الخلدونية ملوضوع املالحة البحرية تكشــف عن وعي بأهمية الرتاكم املعريف، وتبن عن إدراك مسألة تعاقب 
األزمنة يف أدوار ومراحل عى شاكلة األدوار التاريخية التي متّر بها الحضارات.

كلامت مفتاحية: البحر، املالحة، الدورات التاريخية البحرية، األوروبيون والخوف من البحر، السفن، قبص

In his Muqaddimah of Ibn Khaldoun, the great author asserts that Arab only became sea oriented after their original 
encounter and intermingling with maritime civilizations. Ibn Khaldoun traces this original reluctance back to the 
history of the Arab Bedouin, which, he said, prevented Arabs from living a seaborne lifestyle. Despite this, claimed 
Ibn Khaldoun, the Arabs succeeded in conquering the sea at a time when, according to the author, "the Christians 
were unable to put a plank [in the Mediterranean]". The Arabs' relation with the sea, he noted, evolved in historical 
cycles (maritime cycles). These maritime cycles according to Ibn Khaldoun appeared as follows: the first occurred 
when the Carthaginians fought the Romans, and used to send fleets to war; the second cycle came with the Romans 
and Goths' domination over the sea, Ifriquia (Tunisia), and Morocco; the third cycle was witnessed with the Arab-
Islamic domination which in turn had three waves, the first one was the period under Caliph Umar Ibn Al-Khattab 
who was reluctant to use naval power, the second period in which Arabs had absolute domination of the sea followed 
by a third period of weakness and decline. The final cycle Ibn Khaldun calls the cycle of Christian victory.

Keywords: Sea, Navigation, Marine Cycles, Cyprus, Crete
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مقدمة

يعّد ابن خلدون شاهًدا عىل عرصه، مالحًظا تطورات الحياة يف مظاهرها املختلفة، وهو ابن القرني الرابع عرش والخامس عرش، وليس 

ابن القرن الواحد والعرشين. فهو ليس من معارصينا، وال من أهل زماننا. إّنه مثلنا، ينظر إىل املايض من خالل عرصه، ومن خالل ما كان 

يحدث ظاهرًا ليحاول سرب ما كان يحدث باطًنا. وليس من باب خدمة املعرفة التاريخية، وال من باب خدمة ابن خلدون، أن ننظر إليه عىل 

أساس املعارصة. فعىل املؤّرخ أن ينظر إىل املايض من دون محاولة إسقاط الحارض عليه أو الخوف من قراءته قراءة علمية بعيًدا عن العواطف. 

كما أّن تاريخ األفراد والشخصيات البارزة ال يفصح عن واقع الشعوب، وليست مهمة التاريخ تمجيد األشخاص، إذ ال وجود ألشخاص 

خارج دائرة املجتمعات. فابن خلدون واحد ممن نبغوا يف عرصه، وليس هنا مجال لحرص هؤالء، ولكن يكفي أن نشري إىل أّن املغرب عرف 

بعًضا من أشباهه وكذلك املرشق، ولكن ربما لم يبلغ صيتهم من الذيوع ما بلغه صيت ابن خلدون.

ولعل هذا  التعريف.  العرب وكذا من كتاب  ذيوعه من كتاب  أكرث من  ومغرًبا من خالل مقدمته،  ابن خلدون مرشًقا  ذاع صيت  فقد 

االنتشار الكبري راجع إىل أسباب عدة: منها ما هو مرتبط بشخصه، فقد عايش معاينة العديد من كبار عرصه من حفصيي ومرينيي ومماليك، 

وتقلب يف وظائف عدة، كالتدريس والقضاء داخل إفريقية وخارجها. وارتبط اسمه باللقاء التاريخي الذي جمعه بتيمورلنك)1)، كما كان قد 

.(2( Pierre Le Cruel التقى بعًضا من ملوك أوروبا مثل بيار لوكريال

وذاع صيته أيًضا الختصاصه بما سماه صناعة التاريخ. ومن أهم املؤلفات التي ال يزال الناس يقبلون عليها املقدمة، نظرًا ملا احتوت 

مفهوم  عىل  الناس  وانكب  والعمران.  للحضارات  العام  والتطور  وزوالها  السلطة  ونشوء  التاريخ  لتفسري  ومحاولة  تنظريية  جوانب  من  عليه 

الدورات التاريخية، إذ رأى ابن خلدون، كغريه من أهل عرصه وربما ممن سبقوه، أّن األيام دول بي الناس ودورات. وهذا املفهوم/ املبدأ 

نجده يف مختلف منعطفات الفكر الخلدوين. ولعل من امليادين التي طبق فيها هذا املبدأ ميدان البحر وممارسته، فالبحر ممارسة قبل يشء، 

وهي ممارسة محكومة بجملة من العوامل ومرتبطة بجملة من األوضاع.

ومن املواضيع التي ما زالت يف حاجة إىل قراءة ونظر وتمحيص مسألة عالقة العرب بالبحر، أو ما سميناه صناعة املالحة. فقد سبق 

أن تناول هذا املوضوع من زوايا مختلفة العديد من الباحثي)3)، إاّل أّن هذه الكتابات حتى وإن سعت إىل اعتماد ابن خلدون، فقد بقيت 

استشهادية أكرث منها تحليلية. وربما كان القصد من ورائها إثبات مسألة خوف العرب من البحر، خاصة لدى كل من بردراق ماتفيايفيتش 

Predrag Matvejevitch وقزافياي دي بالنول Xavier de Planhol. وهذا جانب سنحاول النظر فيه ووضعه يف إطاره التاريخي. وهو ما 

العرب وغريهم؟ وكيف علل  البحر عند  البحر؟ وكيف نظر ابن خلدون إىل ممارسة  يجعلنا نتساءل عما تقدمه املقدمة من معلومات حول 

مظاهر القَوة وفرَس مواطن الَضعف؟ وهل خضعت السيطرة عىل البحر إىل مفهوم الَدورة الخلدونية؟

ولرت فيشل، لقاء ابن خلدون لتيمورلنك: لقاؤهما التاريخي يف دمشق سنة 1401، محمد توفيق )مرتجم(، يوسف روشا )مراجع(، مصطفى جواد )مقدم( )بريوت:   1

دار مكتبة الحياة، 1952(.

2 Abdeslem Cheddadi, "À propos d'une ambassade d'Ibn Khaldûn auprès de Pierre le Cruel," Hespéris-Tamuda, vol. 20 - 21, no. 1 (1982 - 83), 
pp. 5 - 23.

3 Gabriel Martinez Gros, "Ibn Khaldoun et la mer," in Mohamed Tahar Mansouri (dir.), le Maghreb et la mer à travers l'histoire (Paris: 
Herodotus, 2000), pp. 99 - 112.

وكذلك ولو بصورة عرضية:
Predrag Matvejevitch, Bréviaire méditerranéen (Paris: Payot, 1987).

Xavier de Planhol, L'islam et la mer, la Mosquée et le matelot (Paris: Perrin, 2000).

وكذلك: 
Christophe Picard, La mer des Califes (Paris: seuil, 2015). 
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املعطيات الواردة يف املقدمة

تعرض ابن خلدون إىل املسائل البحرية يف موطني:

ӵӵ ها من مراتب الدولة وخططها يف ملك املغرب وإفريقية ومرؤوسة األول عند حديثه عن ممارسة البحر وقيادة األساطيل، والتي يعدُّ

لصاحب السيف وتحت حكمه)4). وهي من املهام األساسية يف الدولة حتى أّن "الخلفاء األمويي يف األندلس كانوا ال يقطعون برأي 

يف أكرث شؤونهم أهمية دون الرجوع إىل ثالث شخصيات: قائد جيش رسقسطة حارضة الثغر األعىل، والثاين قايض قرطبة، والثالث قائد 

أسطول أملرية)5)".

ӵӵ:والثاين عند حديثه عن صناعة النجارة فيقول

"يحتاج إىل هذه الصناعة ]أي صناعة الخشب[ يف إنشاء املراكب البحرية ذات األلواح والدرس وهي أجرام هندسية صنعت عىل قالب 

الحوت واعتبار سبحه يف املاء بقوادمه وكلكله ليكون أعون لها يف مصادمة املاء وجعل لها عوض الحركة الحيوانية التي للسمك تحريك 

الرياح وربما أعينت بحركة املقاذيف كما يف األساطيل، وهذه الصناعة من أصلها محتاجة إىل أصل كبري من الهندسة يف جميع أصنافها... 

ولهذا كانت أئمة الهندسة اليونانيون كلهم أئمة يف هذه الصناعة ]يذكر إقليدس وأبولونيوس وميالوش وغريهم...[")6).

أواًل وضع ابن خلدون املالحة وغريها من النشاطات الفكرية واليدوية يف باب الصنائع. وأول ما ورد يف هذا الباب أّن الصنائع مرتبطة 

بالتحرض، وأّن تناقص العمران وخرابه يؤديان حتًما إىل زوال الصنائع)7). إاّل أنه نظر إىل العرب والرببر عىل أساس أنهم "أبعد الناس عن 

الصنائع ألنهم أعرق يف البداوة وأبعد عن العمران الحرضي وما يدعو إليه من الصنائع وغريها. والعجم من أهل املرشق وأمم النرصانية يف 

عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها ألنهم أعرق يف العمران الحرضي وأبعد عن البدو وعمرانه...". ثّم يقّدم ابن خلدون جملة من املقارنات 

بالصي والهند واليمن وغريها، فيضيف "أّن عجم املغرب من الرببر مثل العرب يف ذلك لرسوخهم يف البداوة منذ أحقاب من السني، ويشهد 

بذلك قلة األمصار بقطرهم. فالصنائع باملغرب قليلة وغري مستحكمة األماكن...")8).

كما قّسم ابن خلدون العالم املتوسطي جغرافًيا وتاريخًيا، فسّماه البحر الشامي من سبتة إىل بالد الشام، وسّماه البحر الرومي يف الضفة 

الشمالية، كل ذلك نسبة إىل املتساكني عىل ضفافه. وليس هناك حديث عن ممارسة بحرية أخرى إاّل بصورة عرضية، فاملقدمة من الناحية 

البحرية ال تهتّم بغري املتوسط، وال بممارسة البحر إاّل فيه. كما أشار ابن خلدون إىل صعوبة املمارسة البحرية "فالناس يعانون من أحواله ما 

ال تعانيه أمة". كما تعرض إىل تعاقب األمم التي سيطرت عىل البحر املتوسط بحكم املوقع واملمارسة أو الدربة.

يعدد ابن خلدون األمم التي تمكنت من السيطرة عىل البحر املتوسط، وتداول التحكم فيه بي الناس. ويمكن تقسيم هذه األطوار 

أو الدورات البحرية Les Cycles Maritimes إىل أربعة أدوار تاريخية مرتبطة بالسطوة وبالقوة العسكرية والتطور العمراين يف كل مرحلة.

ӵӵ.الطور األول: هو دور قرطاج التي كان صاحبها يحارب صاحب رومة ويبعث األساطيل لحربه مشحونة بالرجال

ӵӵ.الطور الثاين: دور الروم والقوط وسيطرتهم عىل البحر وعىل إفريقية واملغرب

ӵӵ:الطور الثالث: دور السيطرة العربية اإلسالمية وينقسم إىل ثالث مراحل

عبد الرحمن بن خلدون، املقدمة )بريوت: دار صادر، د. ت(، ص 252.  4

عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي، البحرية اإلسالمية يف املغرب واألندلس )بريوت: دار النهضة العربية، 1969(، ص 169 - 170.  5

ابن خلدون، ص 410 - 411.  6

املرجع نفسه، ص 403.  7

املرجع نفسه، ص 404.  8
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دراســات صناعة املالحة من خالل مقدمة ابن خلدون

ӵӵ.مرحلة الرتدد العريب اإلسالمي وهو تردد مرتبط بموقف عمر بن الحطاب من البحر والخوض فيه

ӵӵ.مرحلة السيطرة أو السطوة

ӵӵ.مرحلة الضعف والوهن

ӵӵ.الطور الرابع: وهو ما سماه بغلبة النرصانية

كيف يفرس ابن خلدون املرحلة البحرية من تاريخ العرب املسلمي خاصة بإفريقية واملغرب؟

مرحلة الرتدد

البحر  الخوف من  البحر. فمسألة  الخوف من  الخطاب وبمسألة  بن  بالخليفة عمر  ابن خلدون وغريه  املرحلة عند  ارتبطت هذه  لقد 

التي التصقت بالعرب هي مسألة مرتبطة بحدث معي وهو استشارة عمر بن الخطاب وايل مرص آنذاك، عمرو بن العاص. وقد ارتبطت هذه 

االستشارة بسعي معاوية، وهو وايل الشام يف زمن عمر بن الخطاب، إىل االستئذان من الخليفة للقيام بغزوة بحرية تهدف إىل السيطرة عىل 

جزيرة قربص. وتقول النصوص عىل لسان عمر أّن معاوية أوشك أن يأخذ بقلبه، أي أنه أوشك أن يقنعه برضورة غزو قربص. فقد كتب عمر 

بن الحطاب إىل عمرو بن العاص "صف يل البحر وراكبه فإّن نفيس تنازعني إليه". فكان جواب عمرو بن العاص وايل مرص جواًبا مانًعا ورأًيا 

معارًضا للقيام بغزوة بحرية عىل قربص، فقد كتب للخليفة رسالة جوابية جاء فيها: "يا أمري املؤمني إين رأيت البحر خلًقا كبريًا يركبه خلق 

صغري، ليس إال السماء واملاء. إن ركن خَرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقي قلة والشك كرثة. هم فيه كدود عىل عود، إن 

مال غرق وإن نجا برق". وهو ما جعل عمر يرسل إىل معاوية بن أيب سفيان رسالة يصف له فيها البحر من خالل الوصف الذي قّدمه عمرو 

بن العاص، ويتهدده أن لو غامر فسيكون مصريه مصري العالء الحرضمي. وهذا نص الرسالة التي بعث بها عمر إىل معاوية، بحسب ما هو 

وارد يف تاريخ الطربي)9): "إّنا سمعنا أّن بحر الشام يرشف عىل أطول يشء عىل األرض، يستأذن الله يف كل يوم وليلة يف أن يفيض عىل 

األرض فيغرقها. فكيف أحمل الجنود يف هذا الكافر املستصعب. وتالله ملسلم أحب إيل مما حوت الروم، فإياك أن تعرض يل وقد تقّدمت 

إليك. وقد علمت ما لقي العالء مني ولم أتقدم إليه يف مثل ذلك". كما كان عمر قد أنكر من قبل غزوة بحرية قام بها عرفجة بن هرثمة 

البارقي األزدي يف بحر عمان.

يفرس ابن خلدون هذا اإلحجام عن خوض البحر بموقف العرب منه، وهو أنهم "لبداوتهم لم يكونوا مهرة يف ثقافته وركوبه". فهذا 

املوقف يفرس فيه ابن خلدون اإلحجام عن البحر بنمط العيش وأسلوب الحياة. وهو ما ذكره يف معرض حديثه عن الصنائع التي ال تنمو خارج 

العمران، وال تزدهر إال بازدهاره، وال تتقلص إال بتقلصه. فلعّل نمط الحياة البدوي، وهو نمط حياة يعتمد بساطة العيش وشظفه، لم يكن 

يدعو إىل البحث عن مصادر رزق مستجلبة، أو عّما يمكن أن يعطي للحياة بريًقا زائًدا. لكّن هذا الرأي فيه بعض النظر. فقد نبغ العرب قبل 

اإلسالم وقبل ابن خلدون يف املجال البحري، وتغنوا به يف أشعارهم، واستعملوا لغته مجازًيا.

كما أّن الجزيرة العربية قبل اإلسالم، حتى وإن سيطرت عليها البداوة الظاهرة، فقد سيطرت هي بدورها عىل العديد من املسالك 

التجارية البحرية التي تربطها خاصة بالرشق األقىص. ولعل احتكار العرب تجارة مادة البخور يف العصور القديمة دليل عىل ذلك. والرصاع 

الفاريس البيزنطي يف القرن السادس ميالدي، من أجل السيطرة عىل الطريق الساحلية لرشق البحر األحمر، دليل عىل الرغبة يف التحكم يف 

أهم املسالك املوصلة إىل مادة البخور لعالم املتوسط.

محمد بن جرير الطربي، تاريخ األمم وامللوك، محمد أبو الفضل إبراهيم )محقق(، ج 4 )القاهرة: دار املعارف، 1967(، ص 259.  9
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كذلك بعض املحاوالت العسكرية التي وقف ضدها الخليفة عمر بن الخطاب ال يمكن إاّل أن تعرّب عن وجود تجارب بحرية. ثّم إّن 

هذه العمليات البحرية التي وقفت ضدها سلطة الخالفة لم تكن ممكنة لو لم تتوافر لها الوسائل الرضورية من سفن، ونوتية، وقدرة عىل 

تحديد االتجاه يف البحر، ومعرفة باملسالك واملرايس، وغري ذلك مما يتطلبه اإلبحار.

أضف إىل ذلك أّن التجربة العسكرية البحرية األوىل التي قام بها العالء الحرضمي، حتى وإن أدت إىل نتائج عسكرية ومادية مهّمة، 

الحرضمي  العالء  قام  فقد  الشمالية.  املناطق  نحو  وتوجههم  الجزيرة  من  خروجهم  بدايات  يف  بالعرب  مرضة  العسكرية  الناحية  من  كانت 

باقتحام الخليج العريب الفاريس، والعبور إىل الساحل الفاريس انطالًقا من منطقة البحرين. وكانت هذه الحملة العسكرية ناجحة من املنظور 

الغنائمي، وليس من املنظور البرشي. إذ تقول النصوص أّن العالء الحرضمي رجع إىل البرصة محّماًل بالغنائم، ولكّنه فقد أغلب سفنه. ونتصور 

أّن هذه السفن التي فقدت يف عرض الخليج العريب الفاريس لم تكن خالية من الجند. فيفهم من ذلك أّن النتائج املادية املتمّثلة بالغنائم 

كانت مهمة. ولكنها من الناحية العسكرية البحت لم تكن كذلك. فقد َفَقد العالء الحرضمي أغلب سفنه، وال شك عدًدا كبريًا من األرواح 

البرشية. وهو ما أدى بعمر إىل عزل العالء الحرضمي من القيادة، وتولية سعد بن أىب وقاص أمريًا للجيش ورئيًسا للعالء الحرضمي ذاته.

ويبدو أّن هذا املوقف كان محكوًما بجملة من العوامل:

منها ما هو سيايس؛ فهي تجارب تّمت من دون إذن الخليفة، األمر الذي قد يكون فيه تجاوز لسلطة ما زالت يف طور البناء، ويف حاجة 

إىل فرض ذاتها يف مختلف املجاالت. كذلك ربما يدخل رفض عمر السماح ملعاوية بالغزو البحري تخوًفا من الرجل ومن مطامحه، وتحّسًبا 

ملا قد يأتيه معاوية، ذلك الرجل الطموح الذي بنى مجد الفرع السفياين من بني أمية يف مجتمع ما تزال القبلية فيه حية، بل هي أس من 

أسس الدولة واملجتمع.

ومنها عوامل عسكرية بحت؛ فقد فشلت تجربة العالء الحرضمي، إذ فقد الرجل أغلب سفنه، حتى وإن عاد محّماًل بالغنائم. ففي بداية 

ا كثيف السكان. ويف كل الحاالت كان عدد غري العرب  الفتوحات كان املسلمون يف حاجة إىل الرجال، فهم أقلية تقتحم مجااًل شاسًعا ونسبًيّ

فيه أكرث من العرب املسلمي. لذلك يبدو عمر متخوًفا من املعارك أو املغامرات البحرية التي قد تأيت عىل الكثريين من جنده. كما أّن موقف 

عمر بن الخطاب ليس سوى موقف وايل مرص، موقف الخليفة من موقف الوايل.

فليس عامل الخوف النفيس أو الطبيعي، كما قد يراه بعض املؤّرخي من أّن العرب ال يملكون "جينات بحرية"، وإّنما هاجس الخوف 

وإن وجد فهو ظاهرة عامة لدى مختلف الشعوب البحرية وغري البحرية)10).

 ،Louez la mer, mais tenez-vous sur le rivage" فالرومان كانوا يحبذون عىل حد تعبري املثل الالتيني "كراء البحر والبقاء عىل الشاطئ

أو الروس الذين كانوا يقولون ما يشبهه من املواقف Louer la mer et rester assis sur le poêle، كراء البحر والجلوس عىل املقالة. ولعل 

الهولنديي، وهم أكرث شعوب أوروبا خربة بالبحر وتدجيًنا له، كانوا يقولون: "البقاء عىل اليابسة ولو عىل منت عربة متهالكة، خري من السفر يف 

البحر ولو عىل منت سفينة جديدة"، Il vaut mieux être sur la lande avec un vieux chariot que sur mer dans un navire neuf. كما 

كان املسيحيون يف العرص الوسيط ينظرون إىل البحر بعي الريبة والخوف. فمن الناحية الدينية هو عالم بال دين، وال يسافر فيه إال كل من 

لم يكن له الوازع الديني الصلب والشعور الديني العميق. فالكنيسة ال تنظر بعي الرضا إىل املشتغلي بالبحر، مع أّنه عالم مخيف، قد يؤدي 

انظر األمثال املتعلقة بالخوف من البحر ضمن كتاب:  10
Jean Delumeau, La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles) (Paris: Fayard, 1978).
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إىل تعميق اإليمان، إذ يقول املثل األورويب، وهو مثل يعود إىل العصور الوسطى، خاصة عندما بدأ النشاط البحري يتنامى: "إن كنت ترغب يف 

.Si tu veux prier va à la mer, si tu veux dormir va à l'église ،(11("النوم اذهب إىل الكنيسة، وإن كنت ترغب يف الصالة اذهب إىل البحر

عىل كٍل، مسألة الخوف من البحر التي ارتبطت بذهنية العرب ال تبدو مقنعة، بل هي موقف محجم عن البحر بسبب ظرف سيايس 

ابن خلدون حاول  أّن  للبحر، خاصة قبائل وسط الجزيرة وشمالها. حتى  العرب كلهم  وعسكري معّي، وربما كذلك بسبب عدم ممارسة 

العربية  العالقات  من  الثاين  الطور  نسّميه  أن  يمكن  ما  وهو  بعد.  فيما  فيه  ونبوغهم  البداية،  يف  البحر  من  العرب  تخوف  سبب  يعّلل  أن 

اإلسالمية بالبحر.

مرحلة السطوة

فقد كتب يف املقدمة ما نصه:

"والسبب يف ذلك أّن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول األمر مهرة يف ثقافته وركوبه، والروم واإلفرنجة ملمارستهم أحواله 

ومرباهم يف التغلب عىل أعواده مرنوا عليه فأحكموا الدراية بثقافته. فلما استقر امللك للعرب وشمخ سلطانهم، وصارت 

أمم البحر خوال لهم وتحت أيديهم، وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته واستخدموا النوتية يف حاجاتهم البحرية 

أمما وتكررت ممارستهم البحر وثقافته، استحدثوا برصاء بها، فتاقت نفوسهم إىل الجهاد فيه وأنشأوا السفن والشواين، 

الكفر، واختصوا بذلك من  البحر من أمم  العساكر واملقاتلة ملن وراء  بالرجال والسالح، وأمطوها  وشحنوا األساطيل 

ممالكهم وثغرهم ما كان أقرب إىل هذا البحر وعىل حافته مثل الشام وإفريقية واملغرب واألندلس")12).

"وكان املسلمون لعهد الدولة اإلسالمية قد غلبوا عىل هذا البحر من جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه فلم 

يكن لألمم النرصانية قبل بأساطيلهم بيشء من جوانبه، وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم فكانت لهم املقامات املعلومة 

من الفتح والغنائم وملكوا سائر الجزائر املنقطعة عن السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة ورسدانية وصقلية وقورصة 

ومالطة واقريطش وقربص وسائر ممالك الروم واإلفرنج... وأساطيل املسلمي قد رضبت عليهم رضاء األسد عىل فريسته 

وقد مألت األكرث من بسيط هذا البحر عدة وعدًدا واختلفت يف طرقه سلًما وحرًبا فلم تظهر للنرصانية فيه ألواح")13).

ولعّل ما قاله ابن خلدون فيه جانب كبري من الدقة، إذ إّن العرب املسلمي قد أوغلوا يف جهات مختلفة من البحر املتوسط، معتمدين 

بالدرجة األوىل عىل البحريي من سكان البالد املفتوحة، حتى أّن السفينة التي كان يستقلها معاوية بن أيب سفيان وزوجته كان ربانها من 

القبط، وكان قائدها قبطًيا يدعى طاليا، بحسب ما رواه ابن أعثم الكويف)14).

ويمكن تقسيم ممارسة البحر إىل عدة محطات مختلفة:

ӵӵ غزو قربص يف 27ه/ 648م، وبعدها السيطرة عىل مختلف جزر الحوض الرشقي للبحر املتوسط مثل رودس. وهو عمل رسمي قررته

الوليد بن عبد  بعًضا منها  أمية األزدي جزيرة كريت من دون فتحها، وفتح  ابن أىب  املركزية. كما أغزى معاوية بن أيب سفيان  الدولة 

يمكن النظر يف الكتاب الضخم الذي كتبه جان دليمو حول ظاهرة الخوف يف الغرب، وقد جمع فيه من النصوص واألمثال الشعبية التي تتحدث عن البحر، ما يجعل   11

.Delumeau :هذه الظاهرة إنسانية، ال تختص بشعب، وال ترتبط بعرص. انظر

ابن خلدون، ص 107.  12

املرجع نفسه، ص 108، 153.  13

أحمد بن أعثم الكويف، "كتاب الفتوح"، ج 2، يف: محمد الطاهر املنصوري، قربص من خالل املصادر العربية يف العرص الوسيط:    14
Chypre dans les sources arabes médiévales (Nicosie: Centre de Recherche Scientifique, 2001), p. 384.
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امللك، ثّم فيما بعد سيطر عليها مجموعة من األندلسيي الفارين بعد ثورة الربض يف عهد الحكم بن هشام عام 278ه/ 892م. وتمكن 

إىل حدود  املركزية اإلسالمية  الدولة  إمارة مستقلة عن  824م. وظلت  209ه/  الجزيرة يف حدود عام  السيطرة عىل  الفاّرون من  هؤالء 

ا،  350ه/ 961م، عندما استوىل عليها اإلمرباطور البيزنطي نقفور فوقاس. وإذا كان غزو قربص أو غريها من الجزر األخرى هو عماًل رسميًّ

باإلقريطيش،  النصوص  يف  املعروف  األندليس  شعيب  بن  عمر  حفص  أبو  قاده  مستقل،  عمل  هو  إقريطش  أو  كريت  جزيرة  غزو  فإّن 

وتوارث إمرتها بنوه من بعده.

ӵӵ وقد كان لجزر الحوض الرشقي للبحر املتوسط دور مهّم يف الغزوات البحرية التي قام بها العرب يف اتجاه بالد الروم. وكانت غزوات

متتالية شملت القسطنطينية، وبلغت مدينة صالونيك وأثينا يف بداية القرن العارش. وهو ما جعل البيزنطيي يسعون بالطرق املختلفة عىل 

األقل إلعادة نفوذهم عىل جزيرة كريت. وملّا تّم لهم ذلك، قال اإلمرباطور البيزنطي: "اليوم قد أصبحت يل سيادة البحر".

عىل كلٍّ قد تحّكم العرب املسلمون يف الحوض الرشقي للبحر املتوسط - إىل حدود القرن العارش - وحرصوا اإلمرباطورية البيزنطية يف 

املجال الربي لبالد آسيا الصغرى وبالد البلقان، واقترص نشاطهم البحري عىل املساحلة داخل بحر إيجة وداخل البحر األسود.

أّما يف الجزء الغريب من البحر املتوسط، فاألنشطة البحرية العربية اإلسالمية متعددة. فبعد السيطرة عىل اليابسة من بالد املغرب، اجتاز 

العرب املضيق بي بالد املغرب وبالد األندلس واملسّمى اليوم مضيق طارق. وهي أول مغامرة وراء البحار، وقطع مع املوقف التقليدي املرتبط 

بقول عمر "ال تجعلوا بيني وبينكم بحرًا". إذ يعّد عبور الجيش العريب اإلسالمي املضيق مغامرة، اضطلع فيها سكان البالد األصليون بدور 

مهّم، وإاّل ملا تفّهمنا إقحام الرببر بالدرجة األوىل يف هذا العمل العسكري البحري الربي، لو لم تكن لهم خربة ومراس بالبحر.

وقد مهدت السيطرة عىل الرب الطريق لخوض العمليات البحرية. وليس من السهل القول إّن هذه العمليات هي بالدرجة األوىل من 

أجل الغزو والغنيمة. فهي أمور ال تخلو منها حرب، وإّنما هي عمليات وقاية لحماية السواحل بالدرجة األوىل. فلو أخذنا مرص أو الشام أو 

إفريقية، لوجدنا أّن البيزنطيي حاولوا املرار العديدة الهجوم عىل السواحل انطالًقا من الجزر املقابلة لهذه املناطق. وقد اقتنع العرب املسلمون 

بأنه ال يمكن أن يحصل األمن عىل السواحل، إاّل إذا تّم التغلب عىل الجزر وربطها بالرب املقابل لها. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أّن الجزر 

ا  ا وعسكريًّ ا واقتصاديًّ املتوسطية، سواء يف الحوض الغريب أو يف الحوض الرشقي للمتوسط، لم تكن مرتبطة يف ما بينها، وإنما مرتبطة إدارًيّ

أو بي مالطة  اليابسة. فليست هناك عالقات تذكر بي قربص وإقريطش، وليست هناك عالقات تذكر بي جربة ومالطة،  قابلها من  بما 

وقرقنة أو صقلية، وإّنما ارتباط وثيق بالرب املقابل. ولم تصبح هذه الجزر مندمجة ضمن شبكة بحرية، إاّل بعد سيطرة البحرية األوروبية عىل 

عالم املتوسط.

ويشري ابن خلدون إىل العديد من العمليات البحرية التي وقعت انطالًقا من إفريقية ومن األندلس واملغرب، وبلغت إىل جنوة وقورصة 

ورسدانية ومنورقة وميورقة ويابسة. وقد كانت هذه األعمال البحرية تتّم وفق إرادة مركزية. فهي من الخطط األمريية التي كانت تخضع إىل 

تنظيم واضح وجهد كبري:

ӵӵ.حفر املوانئ واملرايس عىل طول السواحل

ӵӵ.تعيي ُقّواد يدبرون أمر األسطول، ويسهرون عىل تزويده بالسالح واملقاتلة، ورياس يرشفون عىل إبحاره وإرسائه

ӵӵ.تعدد الوظائف البحرية مثل صاحب البحر وصاحب ديوان البحر والجند

ӵӵ.خربة البحر وصرب عىل مكابدته

ӵӵ.املشاركة يف الحمالت البحرية خارج بالد املغرب
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ӵӵ ،البحر رياسة  توارثت  واألندلس. وهي عائالت  املغرب  بالد  املجال يف  تكون مختصة يف هذا  أن  تكاد  بروز عائالت وشخصيات 

عائلة  أبرزها  من  ولعل  والرواة.  املؤّرخي  من  وغريه  خلدون  ابن  بها  شهد  ودراية  وتبرص  بمعرفة  لجه  يف  اإلبحار  يف  نبغت  وشخصيات 

بني ميمون يف العهدين املرابطي واملوحدي، وكذلك أحمد الصقيل يف عهد املوحدين، وهو من أصييل قرية سدويكش بجربة من بني 

صدغيان الرببرية وابن رماحس باألندلس يف عهد عبد الرحمن النارص)القرن العارش()15). كما نبغت عائالت مغربية يف موانئ املرشق، 

مثل عائلة أىب العباس املغريب وعائلة املوفق، واللتي توارثتا رياسة البحر يف موانئ اإلسكندرية ودمياط ألجيال مختلفة ما بي القرني 

الثالث عرش والرابع عرش عىل األقل من 673ه/ 1274م إىل 766ه/ 1365م، بحسب ما هو موجود يف املصادر. إضافة إىل ذلك، تكّون 

رصيد من التجارب واملعارف البحرية التي بدأت تربز يف الفرتات الالحقة، أي ما بعد العرص الوسيط، إاّل أّنه، بحسب ابن خلدون، بدأ 

الرتاجع البحري العريب اإلسالمي مع منتصف القرن الحادي عرش.

مرحلة الوهن والرتاجع

املجال  يف  التاريخية  املبادرة  بتبدل  وتمّثل  عرش،  الحادي  القرن  بداية  مع  القوى  بتوازن  بدأ  التدرج،  من  بنوع  املرحلة  هذه  مّرت 

املتوسطي، بل أصبح املجال املتوسطي مجااًل متقاسًما ليست فيه الغلبة ال للعرب ولألوروبيي، ولكن تحّولت املبادرة العسكرية من أيدي 

العرب إىل أيدي األوروبيي. إذ أصبحت البحرية األوروبية تهاجم الجزر التي كانت يف السابق قالًعا بحرية متقّدمة للعرب. فمثاًل قد ُأنهَي 

الوجود العريب يف جنوب فرنسا منذ عام 364ه/ 975م، واستوىل الرنمان عىل جزيرة صقلية منذ منتصف القرن الحادي عرش.

ثّم بعد ذلك، تجاوزت البحرية األوروبية مجال الجزر لتصل إىل السواحل سواء األفريقية أو الرشقية. وهو ما يصادف انطالق الحروب 

الصليبية. وهي التي تصادف الرتاجع الحقيقي لبعض جهات العالم اإلسالمي خاصة الجانب الرشقي منه. ويفرس ابن خلدون هذا الرتاجع 

البحري يف الرشق بعدم االكرتاث بشؤون البحر، وعدم إدراجه ضمن السياسة العامة لأليوبيي أو الزنكيي من قبلهم. يف حي بقيت بالد 

املعارف  من  قديم  إرث  بوجود  الخلدوين  النظر  وجهة  من  تفرس  قوة  وهي  البحرية.  القوة  من  قدر  عىل  منها  الغريب  الجناح  وخاصة  املغرب 

والتقنيات البحرية، وبوجود هذه الدول عىل سيف البحر، وخاصة تجدد العصبيات السياسية. وهذه العصبيات ال يمكن أن تتجدد إال بتجدد 

الشوكة أي القوة العسكرية. وهو ما رآه ابن خلدون يف املوحدين ويف بني مرين من بعدهم.

يف نهاية األمر يعزى الرتاجع البحري يف بالد الضفة الجنوبية للمتوسط إىل انقالب يف موازين القوى من الناحية السياسية العسكرية 

وخاصة االقتصادية.

فمن الناحية الشمالية ازدهرت املالحة ارتباًطا بالنشاط التجاري، ومنه تخلصت إىل املجال العسكري. ففي معرض حديثه عن التجارة 

التجارة الربية)16)، وعن تجارة بالد  بالحديث عن  العربية، بل اكتفى  البحرية  التجارة  ابن خلدون إىل  العرب والرببر، لم يتعرض  يف بالد 

السودان، يف الوقت الذي فيه كان البحر املتوسط مجااًل ال تتوقف فيه الحركة يف مختلف االتجاهات. ولم ينظر ابن خلدون إىل السفينة من 

جهة االستعمال السلمي يف الحضارة العربية، وإّنما من املنظور العسكري باألساس. يف حي بدأت البحرية عاماًل رئيًسا يف التجارة األوروبية 

ا سانًدا يف مرحلة ثانية. وقد بدأ ميزان القوى يف مرحلة أوىل بالتساوي بي القوتي البحريتي العربية اإلسالمية يف  أواًل، ثّم عنرًصا عسكرًيّ

املغرب واألوروبية يف األندلس وجنوة، يف الوقت الذي كان فيه الرشق، مرص والشام، بمنأى عن هذا النشاط، حتى أّن صالح الدين األيويب 

ا، ولكنه لم يحصل ألسباب ليس هنا مجال الحديث عنها)17). طلب من أيب يعقوب املنصور دعًما بحرًيّ

فما هي حقيقة هذا الرتاجع البحري؟ وكيف يمكن تفسريه اليوم؟

سالم والعبادي، ص 173 - 178.  15

ابن خلدون، ص 396.  16

ابن خلدون، ص 256.  17
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يمكن النظر إىل األسباب التي قد تساهم يف التفسري، وهذه األسباب متنوعة، نوردها كالتايل:

األسباب التقنية واملادية

ليس هناك ما يفيد فقدان بالد املغرب ممارسة البحر أو عىل األقل الدربة عىل خوضه وممارسته. هناك بعض املعلومات التي تفيد وجود 

بعض التجار الكبار الذين اشرتكوا يف ملكية بعض السفن القطالنية مثلما هو موجود يف الوثائق الديبلوماسية العربية التي نرشها أالركون عام 

1940 بمدريد)18). كما يوجد حديث عن وجود ما تسّميه الوثائق باملنجرة، وهي املكان املعّد لسفن الخشب، إّما لبناء السفن، وإّما إلصالح 
ما قد يحصل بها من عطب.

ثّم إّن مسألة الخشب التي كان يفرس بها ضعف البحرية، هي يف حاجة إىل تعديل، إذ نجد الحديث عن جلب مكارم الخشب من جبال 

الريف واألطلس، عىل األقل بالنسبة إىل العهد املريني لبناء السفن، واالعتماد عىل خشب الصنوبر يف األندلس، لتموين دور الصناعة بما 

تحتاجه من املادة األولية األساسية لبناء السفن.

ا من مراكزه، فتطّور  كما ال يخفى عىل الباحث وجود علم بحري متطور عىل سواحل إفريقية. ولعل مدينة صفاقس كانت مركزًا مهًمّ

عىل  توجد  إذ  عليها،  تدل  وآثارها  الصفاقيس.  الرشيف  أحمد  بن  عيل  عائلة  بها  اشتهرت  التي  البحرية  املرشدات  وعلم  الفلك  علم  فيها 

السادس عرش(  )القرن  الصفاقيس  الرشيف  أحمد  بن  العائلة: عيل  الجيلي األخريين من  معروفة، وهي من صنع  أربعة مخطوطات  األقل 

)بكل من باريس وأكسفورد وملربوزيانا( وابنه أحمد بن عيل بن أحمد بن محمد الرشيف )نهاية القرن السادس عرش/ بداية القرن السابع عرش(. 

ويذكر عيل بن أحمد يف نسخة باريس أّن املرشدة البحرية التي أعّدها عام 1551 "تختلف عّما كان يصنعه الوالد والجد". وهو ما يحيلنا عىل 

أربعة أجيال عىل األقل من هذه العائلة:

أحمد، وعيل، وأحمد، ومحمد)19).

كما ال نعدم معلومات حول انتقال بعض املغاربة للنشاط البحري يف الرشق اإلسالمي. ولعل عائلة أيب العباس املغريب كانت تسيطر عىل 

رياسة البحر يف كل من دمياط واإلسكندرية. وهو ما تذكره النصوص ويف بعض األحيان بإطناب. فمثاًل يف معرض الحديث عن غزو بيار دي 

لوزنيان Pierre de Lusignan اإلسكندريَة عام 766ه/ 1365م، يقول النويري اإلسكندراين، صاحب كتاب اإلملام باألعالم فيما جرت به 

ا للدفاع عن امليناء. فإذا كانت األسباب املادية والتقنية ال تقنع  ة يف وقعة اإلسكندرية، وقف املغاربة موقًفا بطولًيّ األحكام واألمور املقضيَّ

بالرتاجع البحري املغريب أو املرشقي، فهل يمكن أن نبحث عن أسباب أخرى يف الحقل الذهني ويف الحقل السيايس؟

األسباب الذهنية

هناك بعض اإلشارات التي نعرث عليها بصورة عرضية يف النصوص. وهي مواقف بعض الفقهاء من عالم البحر وعالم االختالط بالشعوب 

غري اإلسالمية. فاملازري يف فتاويه والربزيل يف جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني والحكام، يمنعان بظاهر اللفظ ورصيح 

العبارة السفر إىل صقلية، والخضوع ولو ليوم واحد ألهل الكفر، عىل حد تعبري الربزيل. ولعل منع السفر يغني عن الوسيلة. فهل يحتاج إىل 

سفينة من ال حق له يف اإلبحار بها إىل الرب املقابل؟

قد يعرتض البعض عىل هذا الرأي بالقول لعل ذلك يسمح باإلبحار يف اتجاه مناطق أخرى من العالم اإلسالمي املتوسطي، لكن يف 

الواقع هناك سببان يجعالن هذا االعرتاض غري مقبول:

18 Los documentos árabes diplomáticos del Archivo de la corona de Aragón, editados y traducidos por Maximiliano A. Alarcón y Santón y 
Ramón García de Linares (Madrid: Archivo General de la Corona de Aragón, 1940).

انظر عيل بن أحمد بن محمد الرشيف الصفاقيس، أطلس العالم املتوسطي، محمد الطاهر املنصوري )محقق، ومقّدم، ومرتجم( )صفاقس: دار صامد للنرش، 2016(.  19
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دراســات صناعة املالحة من خالل مقدمة ابن خلدون

األول هو ارتباط العالم اإلسالمي بعضه ببعض برًا، ووجود قبائل لها مهّمة الخفارة وتوفري األمن عىل طول املسالك التي تربط بي 

قد  مما  ذلك  إىل غري  وباالسرتاحة،  باملاء  بالتزود  لذلك تسمح  مهّيأة  املرشق. كذلك وجود محطات  إىل  املغرب  العالم اإلسالمي من  جزيئ 

يحتاجه املسافر حاًجا أكان أم تاجرًا.

الثاين تمّثل بوجود بنود يف املعاهدات التي وّقعتها الدول اإلسالمية املطلة عىل العالم املتوسطي مع املدن التجارية واملمالك األوروبية، يتّم 

بمقتضاها االستعانة بالسفن التي ترسو يف مختلف املوانئ. وهو ما جعل هذه السفن األوروبية تساهم يف تنّقل الناس وتنّقل البضائع، بي مختلف 

جهات العالم اإلسالمي املتوسطي. وليس أدل عىل ذلك من رحلة ابن جبري الذي امتطى سفينة جنوية من مدينة سبتة ليصل إىل اإلسكندرية يف 

الذهاب ومثلها من عكا يف اإلّياب؛ ومن بعده يف بداية القرن الرابع عرش خالد بن عيىس البلوي الذي غادر اإلسكندرية عىل منت سفينة إيطالية 

أوصلته إىل إفريقية)20)؛ أو رحلة عبد الباسط بن خليل الظاهري الذي غادر حني راجًعا عىل مرص مرورًا ببجاية وتونس وجربة عىل منت سفينة 

جنوية. وقد وصف لنا ابن عبد الباسط خالل هذه الرحلة كيف كان أهل إفريقية الذاهبون من بجاية إىل تونس، أو من تونس إىل جربة أو طرابلس، 

ينتقلون وينقلون بضائعهم من منسوجات وزيوت وحبوب بواسطة السفينة الجنوية التي كان يمتطيها. ثّم إّن هذه السفن كانت تتوقف يف مختلف 

املوانئ، خاصة يف العهد الحفيص، لفرتات تراوح بي 18 يوًما مثل تونس وطرابلس، إىل 8 أّيام مثلما هو الشأن يف بجاية أو يف جربة)21).

كذلك برز موقف نابذ للبحر، وإقرار بالعجز عن ركوبه، عرّب عنه أحسن تعبري الشاعر أبو مصعب الزبريي الصقيل يف القرن الحادي عرش، 

عندما رفض دعوة وجهها له حاكم إشبيلية املعتمد بن عّباد:

❊ ❊ ❊  وأعجــب ألســود عينــي كيــف لــم يشــب "ال تعجنب لرأيس كيف شاب أىس   

للعــرب")22). والــرّب  غــرٍر  عــىل  إاّل    ❊ ❊ ❊ البحر للروم ال يجري السفي به   

وهو تقريًبا ما عرّب عنه ابن خلدون، عندما قال:

"تراجعت قوة املسلمي يف األساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد البحر بكرثة العوائد البدوية باملغرب وانقطاع العوائد األندلسية ورجع النصارى 

فيه إىل دينهم املعروف يف الدربة فيه واملران عليه والبرص بأحواله وغلب األمم يف لجته عىل أعواده وصار املسلمون فيه كاألجانب إال قلياًل من أهل 

البالد الساحلية لهم املران عليه لو وجدوا كرثة من األنصار واألعوان وقلة من الدولة تستجيش لهم أعواًنا وتوضح لهم يف هذا الغرض مسلًكا...")23).

خامتة

يمكن القول إّن ابن خلدون أخضع السيطرة عىل املجال البحري للدورة التاريخية. فاملمارسة البحرية هي من الرتب السلطانية، فكلما 

ارتفع شأن السلطان، اشتدت سطوته يف البحر. وكلما وهن السلطان، تراجع سلطانه عىل املاء. ويف نظر ابن خلدون ارتبطت املمارسة البحرية 

عند العرب بالغزو، يف حي كانت سانًدا للتجارة لدى األوروبيي، واملصطلح املستعمل هو "النصارى"، وخاصة لدى الجنويي منهم.

بتوافر  البحر مرتبطة  تعّد ممارسة  النهاية، ال  العرب ثقافة دخيلة، وليست متأصلة فيهم. ويف  البحر عند  ابن خلدون ثقافة  َيعّد  كما 

املاديات الرضورية لها، وإّنما بوجود ذهنية بحرية لدى السلطان أكرث منها لدى السكان.

خالد بن عيىس البلوي، تاج املفرق يف تحلية علماء املرشق، الحسن السائح )محقق( )الرباط: وزارة األوقاف املغربية، 1964(.  20

21 Cf.  Bernard Doumerc, Venise et l'émirat Hafside de Tunis (1231 - 1535) (Paris: L'harmattan, 1999).

ميخائيل أماري، املكتبة العربية الصقلية نصوص يف التاريخ والبلدان والرتاجم واملراجع )بريوت: دار صادر، 2005(، ص 628 - 629.  22

ابن خلدون، ص 256.  23
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أستاذ التاريخ اإلسالمي املشارك، قسم العلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم، جامعة قطر.   *
Associate Professor of Islamic History, Humanities Department, Faculty of Arts and Sciences, University of Qatar.

كثرًا ما ترسم مصادر التاريخ االجتامعي ومراجعه، وبعض وسائل اإلعالم، صوًرا قامتًة عن وضع املرأة يف التاريخ اإلسالمي، 
وعــن تضــاؤل وضعها يف الحياة العامة، ورمبا تاليش دورها، وال ســيام يف اليمن. والحق أّن مثــل هذه الّصور قد تصدق 
يف بعــض العصور، ويف جغرافيات محــدودة، لكن من الظلم تعميمها عب الزمان واملكان. ويف املقابل أهملت كثر من 
الدراسات مسرة األوقاف وأثرها يف النهضة العلمية، بوصفها رائدة مؤسسات املجتمع املدين يف التاريخ اإلسالمي. 

من هنا تأيت أهمية هذه الدراسة لرصد مساهمة املرأة واألوقاف يف النهضة العلمية يف عرص الدولة الرسولية باليمن، 
مــن خــالل الرتكيز عى أوقاف املرأة الرســولية العلمية يف مدينة زبيد التي أضحت بفضل هــذا األوقاف وما نتج منها من 

مؤسسات تعليمية مدينَة العلم والعلامء. 

وقد توصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج، لعل أهمها أّن املرأة الرسولية قد ساهمت بأوقافها يف النهضة العلمية 
يف اليمن، ويف مدينة زبيد بوجه خاص، حتى أضحت هذه املدينة مدينة العلم والعلامء. إّن زبيد مل تهمل بانتقال عاصمة 
الرســولين منها إىل تعز، بل ظلت يف دائرة اهتامم الرسولين سياسيًا وعلميًا، فحظيت بعدد كبر من األوقاف العلمية، 

كان منها أوقاف علمية لنساء بني رسول.

كلامت مفتاحية: اليمن، زبيد، العرص الرسويل، النهضة العلمية، الوقف

The primary and secondary sources for social history, and parts of the media, often present a gloomy picture 
of the status of women in Islamic history, and the waning, if not disappearance, of their role in public life, 
particularly in Yemen. In reality, such a picture might be credible at certain periods and in limited geographic 
regions, but it would be wrong to generalize across time and space. Scholars have long neglected the role of 
religious endowments (Waqf, pl. "Awqaf") and their influence in scholarly revival, as a pioneering institution of 
civil society in Islamic history. Hence the significance of this study in observing the contribution of women and 
the waqf during the Rasulid era in Yemen, a dynasty that ruled Yemen from 1229 to 1454, with a focus on the 
scholarly waqf of Rasulid women in Zabid. Thanks to these endowments, and the educational institutions they 
created and support, Zabid became a scholarly city. The main conclusions of the study are that women in the 
Rasulid era contributed to the revival of scholarship in Yemen and in Zabid in particular. Even after the Zabid 
dynasty moved its capital to Taiz, Zabid retained its political and intellectual significance. 

Keywords: Yemen, Zabid, Rasulid Era, Intellectual Revival, Waqf 

األوقاف العلمية للمرأة الرسولية يف زبيد

)626 - 858ه/ 1229 - 1454م(

Scholarly Endowments (Waqf) for Rasulid Women in Zabid 
626 - 858 AH/1229 - 1454 AD

 *Abdelhakim Seifeddin   |   عبد الحكيم سيف الدين
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مقدمة

تأيت هذه الدراسة لإلجابة عن بعض األسئلة املشكلة يف تاريخنا اإلسالمي، وال سيما يف ما يتعلق بانطباع رسخ لدى الكثريين عن 

تضاؤل دور املرأة يف كثري من فعاليات مجتمعها، بل إّن بعضهم اتجه إىل تاليش هذا الدور تماًما. وتتناول هذه الدراسة مجموعة من 

األسئلة حول هذا املوضوع، من بينها ما ييل:

هل كان للمرأة الرسولية من دور يف ازدهار الحياة العلمية يف عرص الدولة الرسولية يف مدينة زبيد التي ُتعد مدينة العلم والعلماء؟ 

وما طبيعة دورها إن ُوجد؟ وما أهميته؟ وما هي حدوده؟ هل اقترص عىل االنخراط يف حلق العلم؟ أم هل تجاوزه إىل إنشاء املؤسسات 

التعليمة واإلنفاق فيها بتسخري أوقاف متخصصة بها؟

يف املقابل، تسعى الدراسة إىل إلقاء مزيد من الضوء عىل أهمية األوقاف وتنامي دورها يف النهضة العليمة يف العرص الرسويل باليمن، 

بوصفها نواًة ملؤسسات املجتمع املدين التي كانت تحمل عن الدولة كثريًا من أعبائها، فتسقط الدول وال تتأثر املجتمعات، بالرتكيز عىل 

األوقاف العلمية للمرأة الرسولية يف مدينة زبيد التي ُتعرف إىل اليوم بمدينة العلم والعلماء.

ومن ثّم، فإّن هذا الدراسة تهدف إىل تتبع حضور املرأة الرسولية يف الحياة العلمية؛ من خالل أوقافها عىل املؤسسات التعلمية يف 

مدينة زبيد، وأهمية هذا الدور وأثره يف النهضة العلمية التي شهدها اليمن وخصوًصا مدينة زبيد يف العرص الرسويل، واإلطاللة عىل النظام 

التعليمي الذي تخلَّق يف رحم هذه املدارس.

بما يف ذلك  النصوص من مصادرها األصلية،  التاريخي يف جمع  الوصفي  املنهج  الدراسة يف كثري من جزئياتها  اتبعت هذه  وقد 

بعض املخطوطات النادرة، ووضعها يف سياقاتها املوضوعية، إىل جانب املنهج التحلييل والنقدي يف تحليل بعض النصوص وقراءة ما بي 

السطور عندما تسكت النصوص عن بعض القضايا، والوقوف طوياًل أمام بعض النصوص الستبطانها واستنطاقها ومحاورتها.

األوقاف

ظّلت األوقاف مورًدا مهًما للتنمية يف كثري من البلدان، ومجااًل للتكافل االجتماعي والرشاكة املجتمعية يف التنمية، وإْن تضاءل 

دورها يف املجتمعات اإلسالمية املعارصة.

والوقف يف اللغة من اللفظ "وقف: أي حبس، إذا منع بيع األرض أو اليشء، ويف الرشع حبس عي عىل ملك الواقفي عىل التمليك 

مع التصدق بمنفعتها")1)؛ أي جعله هو أو منفعته يف مصلحة عامة.

ويقدم عبد الرحمن الشجاع تعريًفا للوقف، إذ يقول: "يمكننا أن نعّده منظومًة ماليًة محبوسًة ممنوعًة من الترصف مستمرًة: إّما 

عىل هيئة عقارات يستفاد من منافعها املعنوية، أو مّما تدره من غالت عينية أو نقدية لتنفق عىل جهات معينة وأشخاص اعتبارية بنّية الرب 

والخري واإلحسان، وإّما عىل هيئة أشياء يستفاد منها")2).

أحمد الرشبايص، املعجم االقتصادي اإلسالمي )بريوت: دار الجيل، د. ت(، ص 483.  1

عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع، "الوقف العلمي يف اليمن يف عهد الدولة الرسولية"، ورقة مقدمة يف املؤتمر الدويل السادس للحضارة اليمنية )عدن التاريخ   2

والحضارة(، 3 - 5/ 4 / 2007، ص 6.
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واملقابر،  واملساجد،  )كالطرقات،  العامة  واملرافق  الصحة،  مثل  متعددة،  اجتماعية  ومتطلبات  حاجات  تلبي  األوقاف  فمنظومة 

واآلبار، والسقايات، وقنوات جلب املاء(، والكفالة االجتماعية، وتخفيف أعباء الحياة عن كواهل الفقراء؛ ومنها نفقات التعليم يف جوانبه 

املختلفة، وهو ما سوف تركز عليه هذه الدراسة.

وقد ساهمت األوقاف بدور كبري يف النهضة العلمية التي شهدتها البالد اإلسالمية يف مراحل تاريخية طويلة، ألنها تمثل الدور 

املجتمعي يف التنمية، بل كانت تقوم بوظيفة كثري من املؤسسات الحكومية ذات الطابع الخدمي القائمة اليوم، حتى أّن الدول كانت 

تسقط، من دون أن تتأثر تلك الخدمات.

وإذا ما بحثنا عن تأصيل إسالمي للوقف، فسنجد إشارات عديدًة يف الكتاب والسنة تحث عليه. إذ جاء يف القرآن الكريم: ﴿وَاْفعَُلوا الَْخيْرَ 

ُقواْ خَيْرٌ لَُّكمْ إِن ُكنُتمْ َتعَْلمُونَ﴾)5). ا ُتحِبُّونَ﴾)4)، ويف موضع آخر: ﴿وََأن َتصَدَّ لَعََلُّكمْ ُتْفلِحُونَ﴾)3)، وأيًضا: ﴿لَنْ َتنَاُلوا الِْبرَّ حََتّى ُتنْفُِقوا مِمَّ

وقد اشتملت الُسنة النبوية عىل تأصيٍل للوقف، فأوقف النبي النقيع لخيل املسلمي، وأوقف بعض األرايض عىل مصالح املسلمي، 

وحّث الصحابة عىل الوقف. وعندما أراد عمر بن الخطاب أن يتصدق بماله يف سبيل الله قال له النبي: احبس أصلها وسبل ثمرتها )والحبس 

بمعنى الوقف()6). وقال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولٌد صالح يدعو له")7). فالوقف صدقة 

جارية يبقى نفعها للناس يف الدنيا، ولصاحبها يف اآلخرة، فكان هذان األثران هما أصل مرشوعية الوقف يف اإلسالم.

وأخذ الوقف يف النمو يف عهد الخلفاء الراشدين، فأوقف الخليفة عمر بن الخطاب األرض املفتوحة، وكانت توزع قبل ذلك بي 

رومة  برئ  بن عفان  وأوقف عثمان  للدولة.  يؤدونه  املفتوحة عىل خراٍج  البالد  أهل  أيدي  وأبقاها يف  للدولة،  ملكيتها  الفاتحي، وجعل 

للمسلمي بعد أن اشرتاها بماله.

وقد أدى تدفق األموال عىل خزانة الدولة األموية ومن ثّم العباسية، نتيجة الفتوح اإلسالمية، إىل ارتفاع مستوى دخل املجتمع. فزاد 

اإلنفاق يف املصالح العامة، وظهرت األوقاف عىل املرافق العامة، سواء كان ذلك من جهة الدولة أو املجتمع. وتنافس يف ذلك األمراء والتجار 

وغريهم من املورسين، فظهرت أوقاف للحرمي الرشيفي، وأوقاف لطالب العلم، وأوقاف للطرقات والسقايات، وأوقاف لحمام الحرمي.

استمرت األوقاف عىل تأدية وظيفتها يف العصور اإلسالمية الالحقة، بل إنها توسعت حتى أصبحت عماد حياة الناس يف مصالحهم 

الدينية والدنيوية. فكانت أكرث املصالح العامة التي ترعاها الدولة اليوم تقوم بها األوقاف، مثل املساجد، واملدارس، واملستشفيات، وأعمال 

الحسبة، والنظافة للشوارع واألنهار، وإنارة الشوارع والساحات، وسقيا املاء يف املدن والطرقات، والربيد ومحطات االسرتاحة يف الطرقات، 

العصور  للمرأة يف  بتلك املصالح)8). وكان  الوقف  لقيام  تنهار يف بعض األحيان وال يؤثر ذلك يف مصالح املجتمع،  الدولة كانت  أّن  حتى 

اإلسالمية املبكرة أدوار يف األوقاف، لعل أهمها أوقاف زبيدة زوج الخليفة هارون الرشيد عىل إجراء املاء من الطائف إىل الحرم امليك)9).

سورة الحج، اآلية 77.  3

سورة آل عمران، اآلية 92.  4

سورة البقرة، اآلية 280.  5

عيل بن عمر الدار قطني، سنن الدار قطني، السيد عبد الله هاشم يماين املدين )محقق(، ج 4 )بريوت: دار املعرفة، 1966(، ص 193.  6

مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، حديث رقم 3410، ج 5 )بريوت: دار الجيل/ دار اآلفاق الجديدة، د. ت(، ص 73.  7

سليمان بن عبد الله املاجد، "رشوط الواقفي )منزلتها وبعض أحكامها("، ورقة مقدمة يف ندوة الوقف والقضاء، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،   8

الرياض، 10 - 12 صفر 1426ه.

انظر: عاتق بن غيث  انسيابية.  القناة مصممًة بطريقة  نعمان عرب عرفات ثم إىل منى فمكة، وكانت  للماء من وادي  قناًة  الرشيد  زبيدة زوج هارون  أم جعفر  أجرت   9

البالدي، معالم مكة التاريخية واألثرية )مكة: دار مكة، 1980(، ص 197.
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ربما كان من نافلة القول التعريف بعرص الدولة الرسولية يف اليمن، أو كما يسّميه بعضهم "العرص الرسويل". فهو عرص متميز من 

عصور تاريخ اليمن اإلسالمية. وبنو رسول ُينسبون إىل جدهم رسول الذي كان رسواًل للخلفاء العباسيي، وهو جّد مؤسس الدولة عمر 

بن عيل بن رسول. وقد اخُتِلف يف نسبتهم؛ فنسبوا أنفسهم إىل الغساسنة، ربما تماهًيا مع البيئة الجديدة )اليمن( التي وجدوا أنفسهم 

فيها بصحبة األيوبيي، يف حي نسبهم غريهم إىل الرتكمان. ويمتد العرص الرسويل بي عامي )858-626ه/ 1454-1231م(، بي العرصين 

األيويب والطاهري، عىل امتداد زمني بلغ 232 عاًما، وامتداد جغرايف شمل اليمن وأجزاًء من الحجاز وعمان يف كثري من مراحل تاريخ هذه 

الدولة. ولم يشهد اليمن ازدهارًا اقتصادًيا ونهضًة علميًة واستقرارًا سياسًيا كما شهده يف عرص الدولة الرسولية.

أوقاف املرأة يف العرص الرسويل

ساهمت نساء من بني رسول يف اإلنفاق يف املرافق العامة من خالل األوقاف التي ُكنَّ يخصصنها لبناء تلك املرافق وتشغيلها، 

سواء كانت مدارس أو مساجد أو سقايات للرشب، أو غري ذلك من املرافق. وقد قمن بإيقاف أراٍض وعقارات عىل منافعها، وكان من 

هؤالء النساء عىل سبيل املثال الدار النجمي)10) أخت امللك املنصور عمر بن عيل بن رسول، وهي التي أسست ثالث مدارس يف جبلة، 

سة لثالث مدارس يف زبيد وحافة الحمرياء وذي عقيب، والدار  ومريم بنت الشمس بن العفيف)11) زوجة امللك املظفر يوسف، وهي مؤسِّ

الشميس)12) وهي ابنة امللك املنصور التي شيدت مدرستي يف تعز وزبيد.

مربرات أوقاف املرأة يف العرص الرسويل

يتبي لقارئ وقفيات نساء بني رسول البواعث التي دفعت كّل واحدة منهن لوقف أموالها، أو جزء منها، يف املصالح العامة، وهي يف مجملها 

بواعث دينية ابتغاًء للثواب عند الله تعاىل، واملساهمة يف تقديم الخدمات للناس، وال سيما يف بعض املجاالت التي كّن يرينها يف حاجة إىل تمويل. 

وربما كان لبعض تلك األوقاف أهداف مذهبية لتكريس مذهب معي، وخصوًصا يف األوقاف العلمية التي استهدفت إنشاء مدارس لتعليم 

أصول املذهب الشافعي، عالوًة عىل تقليد نساء بني رسول للسالطي الرسوليي الذين درجوا عىل إنشاء املرافق العامة والوقف عليها من أموالهم 

الخاصة، فضاًل عن التنافس الذي رسى بي أمراء البيت الرسويل وأمرياته يف الوقف، وربما كان لبعضهم منها أغراض اجتماعية، وما إىل ذلك.

واملدرسة  الرشفية،  واملدرسة  النجمية،  املدرسة  هي:  جبلة،  بذي  مدارس  ثالث  أنشأت  الدولة،  مؤسس  عمر  املنصور  امللك  أخت  رسول،  بن  عيل  بنت  خاتون  هي   10

الشهابية، وأوقفت عليها أوقاًفا عظيمًة، وشجعت بعض غلمانها عىل بناء مدارس يف ذي السفال ويف جبلة. انظر: إسماعيل بن عيل األكوع، املدارس اإلسالمية يف اليمن 

)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط 2، 1986(، ص 58 - 66.

زوجة امللك املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول، ُعرفت برجاحة العقل وحسن الرأي والرب واإلحسان، كان لها عدة مآثر؛ منها املدرسة السابقية يف زبيد املعروفة   11

1314م. انظر: عيل بن الحسن الخزرجي،  713ه/  بمدرسة مريم. وكان لها مدارس يف عدد من مناطق تعز يف الحمرياء، ويف ذي عقيب التي ُدفنت فيها عندما توفيت سنة 

العسجد املسبوك فيمن ويل اليمن من امللوك )صنعاء: وزارة اإلعالم والثقافة، 1904(، ص 326 - 327؛ وانظر: عيل بن الحسن الخزرجي، عبد الله محمد الحبيش )محقق(، 

العقود اللؤلؤية يف تاريخ الدولة الرسولية، ج 1 )صنعاء: مكتبة اإلرشاد، 2009(، ص 288؛ وانظر أيًضا: عمر رضا كحالة، أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم، ج 5 

)بريوت، مؤسسة الرسالة، د. ت(، ص 39 - 40.

ابنة امللك املنصور نور الدين عمر بن عيل بن رسول وشقيقة امللك املظفر يوسف بن عمر. كان لها حضور يف الحياة العامة سواء كان ذلك يف مجال السياسة والحكم   12

أو يف مجال العلم واألوقاف. وكان لها دور يف تمهيد امللك ألخيها املظفر بعد موت أبيها. أنشأت املدارس الشمسية يف كل من تعز وزبيد، توفيت سنة 695ه/ 1296م. انظر: 

عبد الرحمن بن عيل بن الديبع، قرة العيون يف أخبار اليمن امليمون، عبد الله محمد الحبيش )محقق(، )صنعاء: مكتبة اإلرشاد، 2009(، ص 44؛ وانظر: محمد بن عيل 

األكوع )محقق(، )صنعاء: مكتبة اإلرشاد، 2006(، ص 44؛ وانظر: األكوع، ص 158؛ وانظر عبده عيل عبد الله هارون، الدر النضيد يف تحديد معالم وآثار مدينة زبيد 

)صنعاء: وزارة الثقافة والسياحة، 2004(، ص 697؛ وانظر أيًضا: محمد عيل العرويس، "نساء شيدن مدارس العلم يف اليمن يف القرن السابع الهجري الثالث عرش امليالدي"، 

مجلة اإلكليل )2010(، العدد 37 - 38، ص 3.
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املربرات األخروية

ظّلت اآلخرة حارضًة يف وجدان املسلمي وتفكريهم، تأخذ حيزًا كبريًا من اهتمامهم وأعمالهم. ويف ما يتعلق بالواقف، من البديهي 

أن صاحبه يتخىل عنه أو عن منفعته، عىل األقل، بهدف تقديم جزء من ماله إىل اآلخرة، تقرًبا إىل الله، وابتغاًء ملرضاته. فكان الواقف يقّدم 

جزًءا من ماله املوجود بي يديه إىل حياته املستقبلية، وهو أمر تواتر يف املجتمع اإلسالمي منذ نشأته األوىل، ومستمر إىل الوقت الراهن.

وبالعودة إىل أصول بعض وقفيات املرأة الرسولية، تتبي لنا بوضوح املربرات األخروية الكامنة وراء أوقاف نساء بني رسول، بل يبدو 

جلًيا أنها كانت من أهّم أهداف أوقاف املرأة يف العرص الرسويل، وهو ما ُتبينه نصوص الوقفيات التي بي أيدينا، ولنقْف مع هذا النص من 

وقفية "جهة معتب")13) التي أنشأت املدرسة املعتبية)14)، إذ يقول: "ملّا كان الوقف من القرب املندوبة إليها والطاعات املحثوث عليها، 

وكان ال يلحق ابن آدم بعد موته إال إحدى ثالث: 'صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولٌد صالٌح يدعو له' وملا رُِوَي أّن الفاروق أمري املؤمني 

عمر بن الخطاب ريض الله عنه أىت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول الله إين أصبت مااًل لم أثْب مثله قط - وكان قد ملك مئة سهم من خيرب- 

فقال: لحبس األصل وسبِّل الثمر )...( إىل أن تقول يف سبب وقف جهة معتب: فأرادت أن تتقرب إىل الله تعاىل بقربة تدرأ عنها السيئات 

وترفع لها الدرجات صدقة جارية عىل مّر األيام والساعات")15).

وأوقفت عليها  املؤيدية)16)  املدرسة  أنشأت  التي  الرسويل  البيت  أمريات  أخرى إلحدى  وقفيًة  التي تصّدرت  املربرات  نفسها  وهي 

أوقاًفا كبريًة، فهي ال تعدو الرغبة يف اكتساب األجر والثواب األخروي)17).

املربرات الوظيفية

نقصد باملربرات الوظيفية حاجة املجتمع إىل قيام منشأة تؤدي دورًا وظيفًيا لخدمة الناس؛ مثل الحاجة إىل إقامة مسجد يف تجمع 

برشي ال يوجد فيه مسجد ألداء الصلوات الخمس والُجمع، أو مدرسة لتعليم الكبار والصغار مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وأمور 

هي جهة الطوايش جمال الدين معتب بن عبد الله األرشيف، والدة امللك النارص أحمد بن السلطان امللك األرشف إسماعيل بن العباس بن عيل بن داوود بن يوسف   13

بن عمر بن عيل رسول. اجتمعت فيها صفات الحلم والعفة والكرم، لها كثري من املآثر الدينية، لعل أهمها املدرسة املعتبية يف ناحية الواسطة بمدينة تعز، وقد رتبت فيها فقهاء 

ومحّدثي وطلبًة، وأيتاًما ومعيًدا، واملدرسة مازالت إىل الوقت الراهن -وإن اقترصت وظيفتها عىل أداء الصلوات الخمس - وكانت مهتمًة باملرافق العامة مثل إصالح الطرقات 

العامة، وتقديم الخدمات للمارة فيها؛ مثل أسبلة املاء وتمهيد الطرقات. توفيت بدار النرص بزبيد سنة 796ه/ 1394م. انظر: عيل بن حسن الخزرجي، العقد الفاخر الحسن يف 

طبقات أكابر أهل اليمن، عبد الله العبادي وعيل الوصايب وجميل األشول )محققون(، ج 5 )صنعاء: الجيل الجديد نارشون، 2009(، ص 2504 - 2505؛ وانظر أيًضا: عبد 

الله محمد الحبيش، معجم النساء اليمانيات )صنعاء: دار الحكمة اليمانية، ط 2، 1989(، ص 53.

مازالت موجودًة إىل اليوم يف حالة جيدة، وهي ُتعرف حالًيا بـ "مسجد املعتبية"، وهي بمدينة تعز القديمة إىل الغرب من مدرسة األرشفية )زرتها أكرث من مرة بمفردي،   14

ومع طلبة قسم التاريخ بجامعة تعز، وكانت آخر زيارة للمدرسة يف أيار/ مايو 2014، وهي اآلن مسجد ألداء الصلوات الخمس(.

الوقفية الغسانية، مخطوط محفوظ بمديرية األوقاف، تعز، ص 44.  15

ثمة مدرستان تعرفان بهذا االسم هما املدرسة املؤيدية التي أنشأها امللك املؤيد داود بن امللك املظفر يوسف بن عمر بن رسول )696ه/ 1279م – 721ه/ 1321م(،   16

يف حافة القماطي )تجار الحيوانات( من مغربة تعز سنة 672ه/ 1371م، وهي املدرسة املؤيدية الكبرية، واألخرى املدرسة املؤيدية املعروفة بمدرسة سالمة؛ ألّن مؤسستها 

والواقفة عليها هي سالمة بنت امللك املجاهد عيل بن امللك املؤيد داود، فنسبت إليها، لكنها وردت يف الوقفية الغسانية باسم املدرسة املؤيدية، وهي متأخرة يف بنائها عن 

املؤيدية الكربى نحو مئة عام. ففي حي بنيت املؤيدية الكربى سنة 672ه/ 1274م، لم ُتنب مدرسة سالمة )املؤيدية( إاّل يف سنة 767ه/ 1366م. وتقع مدرسة سالمة )املؤيدية( 

يف مغربة تعز بي حصن تعز )قلعة القاهرة( وجبل صرب، يفصل بينها وبي حصن تعز الطريق التي ال تزال مستخدمًة حتى اآلن.

ويبدو أّن عوادي الزمن قد أتت عىل املدرسة خصوًصا أّن موقعها قريب من مجرى السيول التي تنحدر من جبل صرب يف اتجاه مدينة تعز. وهذا التأثري واضح من خالل معاينة 

موقع املدرسة بعد زيارة الباحث للمدرسة. فهي موجودة يف موقع شديد االنحدار، وكذا من إشارة الوقفية إىل املوقع. لذا، أكدت الواقفة أهمية صيانة املدرسة من جراء السيول، 

ويف ما ييل نص ذلك: "وإصالح ما تشعَّث من ذلك ومما حدث باملدرسة املذكورة من هذه السيول من رضر واندفعت إليها حجارة يمكن زوالها )...( وإن حالت )السائلة( عليها 

والعياذ بالله ولم يكن إصالحها أبًدا جمع الناظر بأمرها غلل الوقف وبنى بها مسجًدا عىل صفتها وهيئة بنيانها يف مكان آخر ال يصله رضر السوائل إن أمكن بأقرب األماكن 

إليها". انظر: األكوع، ص 154؛ وانظر أيًضا: الوقفية الغسانية، ص 75.

املرجع نفسه، ص 69.  17
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ومواساة  املرىض،  مداواة  وإىل  السبيل،  وأبناء  األيتام  كفالة  أو  واملحطات،  الطرقات  املاء يف  إىل سقايات  الحاجة  أو  ومعاشهم،  دينهم 

العلمي وال سيما  الوقف  قدمها  التي  الوظائف  هنا  يعنينا  وما  الوقت.  ذلك  القائمة يف  والحاجات  الوظائف  إىل ذلك من  وما  املعوزين، 

املدارس يف التنمية الثقافية للمجتمع، وتزويد الجهاز اإلداري للدولة بما يحتاج إليه من موظفي، فضاًل عن تخريج علماء متخصصي 

بمجاالت العلوم املختلفة. فكان ذلك سبًبا إلقدام نساء بني رسول عىل تخصيص جزء من أموالهن لتأدية هذه الوظائف.

وكان العلماء يف أغلب األحيان هم الذين يوصلون هذه الحاجات إىل سالطي بني رسول وحاشياتهم بمن يف ذلك النساء، وكانت 

بني  نساء  لدى  العلماء  بعض  لسعي  نماذج  وثمة  لها.  االستجابة  رسعة  يف  يتنافسون  واألمريات  األمراء  إّن  بل  ُتقىض،  الحاجات  هذه 

رسول إلقامة املدارس. فقد سعى الفقيه الربيهي)18) لدى جهة ياقوت، زوجة امللك الظاهر، لبناء املدرسة الياقوتية بذي السفال، وكان 

له ذلك)19).

التنافس بني نساء البيت الرسويل

تشري املنشآت العمرانية واملرافق العامة التي أنشأتها نساء بني رسول، واألوقاف التي خصصت لتشغليها، وعدد نساء بني رسول 

الاليئ شاركن يف األوقاف، سواء كّن أمهات للسالطي أو زوجاتهم أو بناتهم أو أخواتهم، إىل أنه قد حدث تنافس بينهن يف األوقاف، وأّن 

هذا التنافس قد صّب يف خدمة مجتمعهن، ويف حدوث نهضة علمية كبرية ميزت العرص الرسويل، وال سيما يف مدينتي تعز وزبيد، ربما ألّن 

هاتي املدينتي حظيتا بأن كانتا عاصمتي الدولة الرسولية، وسرتكز هذه الدراسة عىل أوقاف نساء بني رسول العلمية بزبيد.

املربرات االجتامعية

ترك سالطي بني رسول لنسائهم القيام ببعض األعمال ذات الطابع االجتماعي، وهو أمر درج عليه الحكام قديًما وحديًثا، حتى 

يتفرغوا ألمور السياسة واإلدارة، ويعطوا نساءهم مساحًة من املشاركة يف الحياة العامة. فكانت أعمال الخري والرب من أهم األنشطة التي 

عملت بها نساء بني رسول، وقد نال الحياة العلمية جزٌء كبري من هذه األوقاف يف بناء املساجد واملدارس، سواء كان ذلك من أموالهن 

التي يحصلن عليها يف أغلب األحيان من السالطي، أو من أموال السالطي مبارشًة؛ إذ تذكر املصادر)20) أّن بعض السالطي كانوا 

لون أوقاف املرأة، ويوقفون أوقاًفا بأسمائهن سواء كّن أمهاتهم)21) أو زوجاتهم. يموِّ

املربرات الفكرية

وجد بنو رسول أنفسهم بعد أن ورثوا األيوبيي يف اليمن مضطرين إىل التعامل مع التناقضات املذهبية القائمة فيها. فُهم، بدايًة، 

اليمن  الشمالية من  واألجزاء  املذهب،  بهذا  تدين  اليمني  الساحل  مناطق  األيوبيي، ومعظم  الحنفي من أسالفهم  املذهب  ورثوا  قد 

حاضنة للمذهب الزيدي. ويدين جّل أهلها بالوالء لألئمة الزيديي، وبقايا أتباع الدولة الصليحية يف جبلة القريبة من عاصمتهم تعز، 

وإسماعيلية. وكل منطقة من هذه املناطق تميل مع نطاقها املذهبي، ومن يمثله من القوى السياسية.

هو الفقيه محمد بن أيب الرسور الربيهي.  18

كحالة، ص 53.  19

هارون، ص 707.  20

أنشأ السلطان الظاهر ألمه مدرسًة سماها باسمها ورّتب فيها إماًما وخطيًبا وعرشين قارًئا. انظر: الحبيش، ص 21.  21
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دراســات األوقاف العلمية للمرأة الرسولية يف زبيد

لذلك حرص بنو رسول منذ البداية عىل أن يكون لدولتهم مذهبها الخاص، وأن يتماهى مع مذهب أهل البالد التي استقروا فيها، 

وجعلوها عاصمًة لدولتهم، فاختاروا املذهب الشافعي، مذهب أهل الجند، وما يحيط بها من بالد مما يشّكل اليوم محافظة تعز، بل 

عملوا عىل ترسيخ هذا املذهب ونرشه يف اليمن، لتوحيد الهوية الفكرية للدولة؛ ولذلك بنيت كثري من املدارس الرسولية من أجل تدريس 

أصول املذهب الشافعي ونرش علومه، ونص الواقفون عىل هذا الرشط يف وقفياتهم، فأكدوا أن يدرس فيها الفقه عىل مذهب اإلمام 

محمد بن إدريس الشافعي.

وهكذا وجد بنو رسول أّن من الحكمة أن يختاروا عاصمة دولتهم يف املناطق الشافعية، لتكون حاضنًة لدولتهم الوليدة، فكانت 

عاصمتهم تعز، بل إنهم أعلنوا - وهم األحناف - تحّولهم إىل املذهب الشافعي، وبدؤوا ينشئون املدارس لتدريس الفقه الشافعي، وقد 

أثار هذا التوجه حفيظة أتباع املذهب الحنفي الذي كان سائًدا يف تهامة)22).

مجاالت أوقاف نساء بني رسول

تعددت مجاالت أوقاف املرأة يف العرص الرسويل لتشمل مجمل املرافق الحيوية للمجتمع، وإن تركزت أكرث يف املرافق التعليمية 

العامة؛ مثل  الخدمات  والوقف عىل مصالحها، فضاًل عن مرافق  املساجد  التعبدية، وال سيما  املرافق  إىل جانب  املدارس،  إنشاء  مثل 

بناء السقايات واألسبلة يف الطرقات للرشب وسقي الحيوانات، وإجراء املاء إليها، وتعهدها بالصيانة والرتميم، إىل جانب أوقاف الرعاية 

الصحية، والكفالة االجتماعية، وغريها مما سيأيت تفصيله.

األوقاف العلمية للمرأة الرسولية

تميزت زبيد يف العرص الرسويل بكرثة املدارس والزوايا واألربطة العلمية التي أفضت إىل نهضة علمية الفتة، مازالت آثارها يف املدينة 

إىل اليوم. فزبيد هي مدينة العلم والعلماء، وما كان لهذه املدينة أن تتبوأ تلك املكانة العلمية املرموقة لوال تشجيع العلم واإلنفاق فيه من 

خالل األوقاف العلمية التي أغدقت بسخاء، يف بناء املدارس والتكفل بنفقات العملية التعليمية فيها، سواء كان ذلك من جهة سالطي 

بني رسول، أو من جهة نسائهم من األمهات والزوجات واألخوات والبنات، بل إّن األوقاف قد امتدت إىل الجواري والخادمات، فكان 

لهن مساهمة يف األوقاف العلمية يف زبيد. وقد نتفق يف قبول الحديث عن أوقاف حاشية نساء بني رسول من الخادمات وغريهن من 

الجواري، أو نختلف يف ذلك. لكن ما يربر لنا، يف هذا السياق، ذكر نماذج من أوقاف هذه الرشيحة هو أنها ملحقة أصاًل بنساء بني 

رسول، إىل جانب ما تدّل به هذه األوقاف عىل املكانة االجتماعية واالقتصادية التي تبوأتها املرأة يف املجتمع الرسويل، والتوجهات العامة 

للمرأة الرسولية إزاء األوقاف العلمية.

األوقاف العلمية ألمهات السالطني الرسوليني

ربما كانت أمهات السالطي الرسوليي أكرث حظوًة من غريهن من نساء بني رسول؛ ألنهن يحظي بتبجيل أبنائهن وهم أصحاب 

السلطة، وكّن قبل ذلك زوجات للسالطي، فاكتسنب مكانًة كبريًة، فضاًل عن تكّدس ثروات طائلة يف خزائنهن.

ظهر مثل هذا االعرتاض من أصحاب املذهب الحنفي الذي عرب عنه الفقيه أبو بكر بن عيىس بن عثمان اليقرمي املعروف بـ "ابن حنكاس"، عندما قال للملك املنصور   22

عمر بن عيل بن رسول بعد أن أسس مدرسة ألصحاب املذهب الشافعي: "يا عمر ماذا فعل بك أبو حنيفة إذ لم َتنِب ألصحابه مدرسة"، عند ذلك أمر السلطان ببناء مدرسة 

يف زبيد يدرس فيها الفقه الحنفي. انظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ص87؛ وانظر أيًضا: عبد العزيز بن راشد بن عبد الكريم السنيدي، املدارس اليمنية يف عرص الدولة 

الرسولية )الرياض، د. ن: 2003(، ص 66 - 67.
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ويف وقت تشري فيه كرثة هذه األوقاف إىل ثراء أمهات السالطي الرسوليي، فإنها تدل عىل سخائهن ودرجة وعيهن، وإدراكهن 

ألهمية تلك املدارس يف خدمة الدولة واملجتمع، سواء يف رفد الجهاز اإلداري للدولة باملوظفي، أو يف تكريس مذهب الدولة الرسمي 

الذي يعمل عىل توحيد الهوية الفكرية للدولة، إىل جانب أنه - يف املقابل - يساهم يف رفع مستوى حياة املجتمع ثقافًيا ومعيشًيا.

الحياة  اإلنفاق يف  بشأن  الرسوليي  السالطي  أمهات  - صورًا من جهد  تاريخيًة  أو مؤلفات  وثائق رسميًة كانت  املصادر-  وتقدم 

العلمية يف مدينة زبيد، بتشييد املدارس وتخصيص أراٍض وعقارات من أموالهن الخاصة لتشغيل تلك املدارس وصيانتها، وتوفري كّل 

متطلبات قيام العملية التعليمية فيها؛ إذ تورد املصادر عدًدا من األوقاف العملية يف زبيد لبعض أمهات السالطي، منها:

املدرسة السيفية

السيفية  املدرسة  من  لها  تمييزًا  الكربى)25)،  السيفية  عليها  ويطلق  زبيد)24)،  بمدينة  املظفر)23)  السلطان  أم  املدرسة  هذه  أنشأت 

التي ُأسست يف العرص األيويب بمدينة تعز عىل يد امللك املعز إسماعيل بن طغتكي األيويب)26)، وتسمى أيًضا مدرسة أم السلطان للسبب 

نفسه)27)، وهي موجودة إىل اليوم يف حارة النارشي)28)، جنوب مسجد الجربيت)29)، وربما تحولت إىل مسجد كما هو شأن كثري مّما بقي 

من املدارس الرسولية، الشتمالها عىل مسجد وبقاء املسجد مؤدًيا وظيفته، وُتعرف اآلن بـ "مسجد النارشي")30).

املدرسة الصالحية

ُتنسب هذه املدرسة إىل مؤسستها "جهة صالح")31) أم السلطان املجاهد)32)، وقد أسستها بمدينة زبيد سنة 730ه/1330م)33)، يف 

"حافة" األمري فخر الدين)34)،، وكانت هذه املدرسة ُتعرف أيًضا بـ "مدرسة أم السلطان املجاهد")35).

هي أم السلطان املظفر يوسف بن عمر بن عيل بن رسول، زوجة امللك املنصور عمر بن عيل، وتسمى املدرسة "أّم السلطان"، نسبًة إىل مؤسستها. انظر: األكوع،   23

ص 85، وانظر أيًضا: هارون، ص 694.

املرجع نفسه؛ وانظر أيًضا: العرويس، ص 40.  24

الطيب بن عبد الله بن أحمد، تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها، ج 2 )بريوت/ عّمان: دار الجيل/ دار عمار، ط 2، 1987(، ص 19 - 20؛ وانظر: يحيى بن الحسي،   25

غاية األماين يف أخبار القطر اليماين، ج 1 )القاهرة: دار الكاتب للطباعة والنرش، 1968(، ص 339؛ وانظر السنيدي، ص 72 - 73؛ وانظر أيًضا: األكوع، ص 85.

ابن أحمد، ص 19 - 20؛ وانظر: ابن الحسي، ص 339؛ وانظر: السنيدي، ص 72 - 73؛ وانظر أيًضا: العرويس، ص 40.  26

بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي، محمد بن عيل األكوع )محقق(، السلوك يف طبقات امللوك، ج 1 )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1995(، ص 183.  27

هارون، ص 694.  28

األكوع، ص 85.  29

هارون، ص 694.  30

آمنة بنت إسماعيل بن عبد الله الحلبي النقاش، املعروفة بجهة صالح أم السلطان املجاهد. كانت امرأة عاقلًة سديدة الرأي عالية الهمة حازمًة، تحّب العلماء والصلحاء   31

املدرسة  منها  واملساجد؛  والخانقاوات  املدارس  من  عدًدا  أنشأت  بالعطايا.  وتواسيهم  وتتفقدهم  الفقراء  بيوت  عىل  وتدور  واملنقطعي،  بالوافدين  وتقوم  وتجلهم،  وتكرمهم 

الصالحية بزبيد، ومدرسة يف قرية املسلب بوادي زبيد وأخرى يف قرية السالمة، وخانقاه أمام املدرسة الصالحية، ومسجد يف قرية الرتيبة، وآخر يف املجلية بتعز. انظر: الحبيش، 

ص 18 - 19، وانظر: هارون، ص 704.

املرجع نفسه؛ وانظر: األكوع، ص 220.  32

76؛  2004(، ص  العطايا السنية واملواهب الهنية يف املناقب اليمنية، عبد الواحد عبد الله الخامري )محقق( )صنعاء: وزارة الثقافة والسياحة،  امللك األفضل،   33

وانظر أيًضا: هارون، ص 694.

يحدها من الرشق رباطها األول، ومن الغرب املجاز إىل منزل داود األحمر، ومن الجنوب الطريق، وقد جددها وأوقف عليها مؤخرًا عيل يوسف بهاية الهندي. املرجع   34

نفسه، ص 704.
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لم تكتِف جهة صالح ببناء املدرسة الصالحية بزبيد، بل قامت بإنشاء عدد من املدارس يف عدة قًرى قريبة من زبيد تحمل اسم 

"املدرسة الصالحية"، وربما كانت فروًعا للمدرسة األم بزبيد، كان منها مدرسة يف قرية املسلب)36)، وثانية يف قرية السالمة)37) يف وادي 

نخلة)38) رشق مدينة حيس)39)، وأخرى يف قرية الرتيبة)40) بالقرب من زبيد)41). وكانت كّل هذه املدارس تحمل اسم "املدرسة الصالحية". 

أّما اليوم، فقد أصبحت املدرسة الصالحية بزبيد مسجًدا ُيعرف بمسجد عيل يوسف الذي أعاد بناء املدرسة وأوقف عليها)42).

املدرسة الفرحانية

زبيد،  مدينة  يف  أسستها  التي  الظاهر)43)  السلطان  أم  خادم  فرحان،  الدين  جمال  الطوايش  جهة  إىل  املدرسة  هذه  ُتنسب 

ابنها النارص، وجلبت إليها العلماء، وكان ممن درَّس فيها الفقيه العالمة جمال الدين محمد بن عمر الفارقي  وأوقفت عليها يف عهد 

بـ "مسجد  اليوم  ُتعرف  ولذلك  املسجد،  وظيفة  أداء  عىل  اقترصت  وإن  اليوم،  إىل  باقيًة  املدرسة  ومازالت  1447م)44)،  850ه/  سنة 

الفرحانية"، يف حافة البساتي بمدينة زبيد)45).

األوقاف العلمية لزوجات السالطني الرسوليني

لم تقترص مشاركة املرأة يف الوقف العلمي يف العرص الرسويل عىل أمهات السالطي، بل امتدت مشاركتها لتشمل سائر نساء بني 

رسول. وإذا كانت أمهات السالطي قد حظي بتبجيل أبناءهن وأعطي مساحًة من املشاركة يف الحياة العامة وال سيما أنهن، يف أغلب 

األحيان، من كبار السّن، فإّن زوجات السالطي قد نافسن أمهاتهم يف الحياة العامة، خصوًصا يف األوقاف، واألوقاف العلمية؛ لهذه 

األسباب وما سبق ذكره من أسباب ألوقاف املرأة، بوجه عاّم، يف مقدمة الدراسة.

قرية يف عزلة التحيتا ناحية زبيد، كانت بها املدرسة الصالحية، وأوقفت عليها أوقاًفا لتغطية نفقات الطالب واملعلمي. انظر: إبراهيم املقحفي، معجم املدن والقبائل   36

اليمنية، ج 1 )صنعاء: دار الكلمة، 1985(، ص 385.

إحدى قرى زبيد، يف وادي نخلة بالقرب من حيس. املرجع نفسه، ج 1، ص 209، ج 2، ص 429؛ وانظر أيًضا: محمد بن أحمد الحجري، مجموع بلدان اليمن   37

وقبائلها: إسماعيل األكوع )محقق( )صنعاء: وزارة اإلعالم والثقافة، 1996(.

من أودية اليمن املشهورة، وهو يبدأ من العدين فرشعب، ثم يخرتق تهامة ويصب يف البحر األحمر عند ساحل الخوخة، يسقي أرايض كثريًة يف سهل تهامة. انظر:   38

الحجري، ج 2، ص 741.

حيس: مدينة يف تهامة إىل الجنوب من زبيد بمسافة 35 كيلومرتًا، وهي من أعمالها، وقد نسبت إىل بانيها الحيس بن يريم بن ذي رعي بن كريب بن نعامة بن رشحبيل   39

الحمريي، وأرض حيس يسقيها وادي نخلة، وقد اشتهرت بالصناعات الفخارية بخاصة آنية "الحييس" )اإلناء الذي يرشب فيه القهوة(، نسبًة إىل حيس. املرجع نفسه، ج 1، 

ص 301؛ وانظر أيًضا: املقحفي، ص 135.

بلدة مازالت عامرًة إىل الرشق من مدينة زبيد عىل بعد عرشة كيلومرتات، وهي من بالد األشاعر، نزل بها املكرم الصليحي قبل حربه من الحبشة. املرجع نفسه، ص 69.  40

األفضل، ص 76؛ وانظر أيًضا: الوشيل، ص 78 - 79.  41

هارون، ص 704.  42

اسمها سالمة، وشهرتها أم السلطان الظاهر وبجهة الطوايش جمال الدين فرحان ذاعت أكرث. وُتعرف أيًضا بـ "أم امللوك"، ألنها أم مللكي هما النارص أحمد وأخوه   43

يحيى ابني إسماعيل بن العباس. وعىل الرغم من أنها بَنت املدرسة يف عهد ابنها النارص، فقد ُعرفت بـ "أم الظاهر"، وربما كان ذلك ألنها ماتت يف عهده. لها أوقاف أخرى 

الله الحبيش )محقق( )صنعاء: مكتبة اإلرشاد،  بغية املستفيد يف تاريخ مدينة زبيد، عبد  الديبع،  الرحمن بن عيل بن  انظر: عبد  836ه.  بمكة وبتعز، فكانت وفاتها سنة 

2006(، ص 102؛ وانظر شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، ج 12 )بريوت: دار الجيل الجديد، 1992(، ص 155؛ وانظر: 
أيًضا:  174؛ وانظر  2000(، ص  اليمنية،  للدراسات  الفرنيس  زبيد مساجدها ومدارسها )صنعاء: املركز  الله أحمد الحرضمي،  هارون، ص 699؛ وانظر: عبد الرحمن عبد 

الحبيش، ص 21.

عبد الوهاب بن عبد الرحمن الربيهي السكسيك، طبقات صلحاء اليمن: املعروف بتاريخ الربيهي، عبد الله محد الحبيش )محقق( )صنعاء: مكتبة اإلرشاد، ط 2،   44

1994(، ص 39.
هارون، ص 699.  45
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وقد برز عدد من أسماء زوجات السالطي قّدمن أوقاًفا كبريًة، ابتدأت برشاء األرض التي بنيت عليها املدارس ولم تنته ببنائها، 

وإنما ُخصصت أراٍض كثرية للقيام عىل نفقات العملية التعليمية يف تلك املدارس، ولصيانة مرافق املدرسة من أجل ضمان استمراريتها 

عىل أداء دورها، ومن أبرز هذا املدارس ما ييل:

املدرسة السابقية )مدرسة مريم(

تقع هذه املدرسة يف حافة املرسح بزبيد، وقد أسستها مريم بنت شمس الدين بن العفيف، زوجة امللك املظفر، يف فرتة حكمه، وهي 

مدرسة كبرية أوقفت عليها أوقاًفا كبرية، وتذكرها بعض املصادر)46) بأسماء أخرى مثل "املدرسة العفيفية"، وربما كانت كلمة "العفيفية" 

نسبًة إىل جّد الواقفة الشيخ العفيف، وأوردها الجندي، كما يقول األكوع)47)،، باسم "مدرسة الدار الجديدة")48).

ومهما يكن من أمر، فإّن هذه املدرسة كانت من املدارس الكبرية يف اليمن يف عرصها، ويدل عىل ذلك، وصف املؤرخي لها. فقد 

لبنائها وتشغيلها)50)،  التي خصصت  الضخمة  األوقاف  وأكربها، كما تدل عىل ذلك  املدارس،  بأنها من أحسن  الخزرجي)49)،  وصفها 

والعلماء الذين كانوا يرتادونها، وهو أمر يشري، يف الوقت نفسه، إىل حرص الواقفة عىل جودة التعليم يف مدرستها؛ إذ جلبت إليها أفضل 

علماء عرصها، وكان منهم الفقيه الحسن الرشعبي)51).

وقد درج عىل هذا األمر بنو رسول، فقد كانوا يستقطبون العلماء من اليمن ومن خارجها للعمل يف مدارسهم ويجزلون لهم العطاء. 

ويعرب عن ذلك املوسوعي الدمشقي ابن فضل الله العمري )ت 1349ه/ 749م( بإعجاب كبري عن رغبة سالطي بني رسول يف استقدام 

العلماء، واستقبالهم من خارج البالد اليمنية، وتشجيعهم عىل االستقرار فيها. ويف هذا املجال تحّدث العمري عن "صاحب اليمن" من 

دون تخصيص، وقال إّنه "كان يرغب يف الغرباء، ويحسن تلقيهم غاية اإلحسان، ويستخدمهم يف ما يالئم كالًّ منهم، ويتفقدهم يف 

كّل وقت بما يأخذ به قلوبهم ويوّطنهم عنده")52).

املدرسة الياقوتية

تنسب املدرسة الياقوتية إىل جهة الطوايش اختيار الدين ياقوت، زوجة امللك الظاهر يحيي آخر ملوك بني رسول)53)، وتقع يف مدينة 

زبيد غريب الخان املجاهدي)54)، وهي اليوم إىل الجنوب الغريب من مكتب األوقاف واإلرشاد يف حّي الياقوتية، نسبًة إليها، ومازالت يف 

حالة جيدة لوال بعض التجديدات الحديثة)55) التي لم تراِع خصوصية املواد التي بنيت بها املدرسة، فُشوهت منها.

الخزرجي، العقد الفاخر، ج 1، ص 240؛ وانظر: الحرضمي، ص 166؛ وانظر أيًضا: األكوع، ص 160.  46

املرجع نفسه.  47

األكوع، ص 160.  48

الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 1، ص 468؛ وانظر أيًضا: الخزرجي، العسجد املسبوك، ص 326 - 327.  49

املرجع نفسه.  50

الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 1، ص 288.  51

2002(، ص 26؛ وانظر: محمد سعيد،  4 )أبوظبي: املجمع الثقايف،  مسالك األبصار يف ممالك األمصار، حمزة أحمد عباس )محقق(، ج  ابن فضل الله العمري،   52

"رعاية العلماء واملؤسسات التعليمية يف تعز يف عهد بني رسويل"، يف: تعز )عاصمة اليمن الثقافية( عىل مر العصور، املؤتمر الدويل األول لكلية اآلداب جامعة تعز ومؤسسة 

السعيد للعلوم والثقافة، ج 2 )تعز: مطبعة النيل، 2010(، ص 541.

هارون، ص 694؛ وانظر: الحرضمي، ص 161؛ وانظر أيًضا: ابن الديبع، ص 106.  53

املرجع نفسه، ص 106؛ وانظر أيًضا: األكوع، ص 308.  54

هارون، ص 694.  55
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وقد أنفقت جهة ياقوت بسخاء يف بناء املدرسة، وهو ما يبدو يف ضخامة بنيانها)56)، وَأوقفت عليها أرايض كثريًة، سواء يف صيانتها 

سعتها  وحددت  التدريس،  هيئة  املدرسة  يف  رتبت  التعليمية،  بوظيفتها  املدرسة  قيام  الواقفة  تضمن  وحتى  بمرافقها.  يتعّلق  ما  يف  أو 

االستيعابية، والتخصصات التي ستدرس فيها)57)، وأوقفت لهم جميًعا ما يقوم بحاجاتهم؛ من نفقة ومرتبات. وأنشأت جهة ياقوت عدًدا 

من املدارس األخرى نسبت إليها يف عدد من املناطق، منها الياقوتية يف حيس)58)،، ويف رباط الربيهي بذي السفال)59).

األوقاف العلمية لبنات السالطني الرسوليني

لم تكن بنات السالطي بمعزل عن الحياة العامة؛ إذ شارك كثري منهن يف فعالياتها، سواء ما كان منها سياسًيا أو اجتماعًيا أو علمًيا.

ويف مجال الحياة العلمية، كانت لبعضهن مشاركة فاعلة، سواء يف ارتياد مجالس العلم، تحصياًل وتعليًما، أو يف إنشاء املدارس 

والوقف عىل مصالحها من أموالهن الخاصة. وكان ذلك أمرًا متوقًعا؛ ألّن السالطي واألمراء والحاشية كانوا يتنافسون يف بناء املنشآت 

العلمية، ويف الوقف عليها، وهو ما ُيذّكر بقوٍل ألحد املؤرخي يف وصف اقتداء الناس بملوكهم، حي بّي أّن الناس كانوا يف خالفة الوليد 

بن عبد امللك يتنافسون يف البنيان، ويف عهد سليمان كانوا يتحدثون عن الطعام والرشاب.

وبما أّن ملوك بني رسول كانوا يشجعون العلم وُيجّلون العلماء، ويشيدون املدارس، بل يؤلفون يف مجاالت العلوم املختلفة أيًضا، فقد 

قلدهم يف ذلك الناس، وكانت بناتهم أكرث الناس تأثرًا بهم، وقدرًة عىل القيام بهذه املنشآت، تشييًدا وإدارًة وإنفاًقا يف تسيري العملية التعليمية فيها.

وتقدم لنا املصادر التاريخية صورًا ألوقاف بنات سالطي الدولة الرسولية يف املجاالت العلمية يف مدينة زبيد، وال سيما الدارس، 

منها املدرسة الشمسية والواثقية، واألرشفية، والفاتنية، وغريها.

املدرسة الشمسية

ُتنسب إىل الدار الشميس بنت امللك املنصور نور الدين عمر بن عيل بن رسول، أخت امللك املظفر يوسف، وهي مؤسستها واملوقفة 

عليها، وتقع املدرسة يف منطقة ُتعرف بربع املعارص بمدينة زبيد)60). أّما اليوم، فهي ُتعرف بمسجد عبد الرشيد)61)  الذي قام بتجديد بنيانها)62).

وقد أوقفت الدار الشميس عىل املدرسة أوقاًفا جيدًة بوادي زبيد لإلنفاق يف العملية التعليمية فيها التي قرصتها عىل تعليم القرآن 

الكريم، والحديث النبوي الرشيف)63)، إىل جانب كفالة تعليم القرآن الكريم ملجموعة من األيتام. كما اشتملت املدرسة عىل إمام ملسجد 

املدرسة ومؤذن وقيِّم، ُأجريت عليهم املرتبات من وقف املدرسة، وكان ممن درَّس فيها من العلماء ابن القصار)64). وكان للدار الشميس 

مدارس أخرى خارج زبيد، منها املدرسة الشمسية يف تعز، ُخصصت لتدريس الفقه الشافعي والقرآن الكريم)65).

املرجع نفسه.  56

ابن الديبع، ص 106.  57

الحرضمي، ص 161.  58

كحالة، ص 53.  59

ابن الديبع، قرة العيون، ص 44؛ وانظر أيًضا: األكوع، ص 158.  60

قام عبد الرشيد عثمان قامطواه الهندي بتجديدها وتحويلها إىل مسجد فنسبت إليه. انظر: هارون، ص 697 - 698.  61

املرجع نفسه.  62

العرويس، ص 3؛ وانظر أيًضا: األكوع، ص 158.  63

محمد بن عثمان بن محمد املعروف بابن القصار، املرجع نفسه.  64

املرجع نفسه.  65
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املدرسة الواثقية

ُتنسب إىل امللك الواثق الرسويل بن امللك املظفر، وهو أخو الواقفة ماء السماء بنت املظفر)66)، وربما كان ذلك بسبب وقوعها يف جوار 

منزله بمدينة زبيد)67). وُتعرف هذه املدرسة أيًضا بـ "املدرسة النورية")68). أّما اليوم، فهي ُتعرف بغري هذين االسمي وتشتهر بـ "املحمرية" 

أو بـ "مدرسة بني األحمر"، نسبًة إىل القايض الرشف بن إسماعيل األحمر)69) الذي ربما درَّس فيها قبل سنة 902ه/ 1497م.

وكانت املدرسة الواثقية من املدارس الشاملة للفقه والحديث والقرآن وتعليم األيتام، وخصصت ماء السماء لكل هؤالء، إىل جانب 

من يعلمونهم من فقهاء ومحّدثي ومعلمي، مرتبات تقوم بنفقاتهم من ريع األرض التي أوقفتها للمدرسة. ويبدو أّن املدرسة الواثقية 

كانت من املدارس الكبرية؛ إذ تشري إىل ذلك التخصصات العديدة التي اشتملت عليها، واألموال التي ُأنفقت يف بنائها، وكرثة أوقافها)70).

املدرسة األرشفية

هي أرشفية زبيد، أسستها نبيلة بنت امللك املظفر)71)، املعروفة بدار الدملوة، إىل الجنوب من مدرسة امليلي يف ربع املجنبذ)72) )حارة 

القوز حالًيا()73)، وتسمى أيًضا "مدرسة دار الدملوة"، نسبًة إىل مؤسستها السالفة الذكر)74) التي أوقفت عىل املدرسة يف بنائها، ويف تسيري 

العملية التعليمية فيها، أموااًل كثريًة)75).

املدرسة الفاتنية

أسستها فاتن ماء السماء بنت امللك املؤيد)76)، ُقبالة باب سهام بمدينة زبيد، يف حارة الدباغي اليوم)77)، وهي ُتنسب إىل مؤسستها، 

ومازالت تحمل اسمها إىل اليوم، وإن كان دورها حالًيا يقترص عىل وظيفة املسجد.

الجهة الكريمة ماء السماء بنت امللك املظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن عيل بن رسول، وهي من فضليات النساء، ولها مآثر كثرية. ُتوفيت يف قرية الرتيبة بوادي   66

زبيد سنة 724ه. انظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 2، ص 531؛ وانظر: الجندي، ج 1، ص 404 - 406؛ وانظر: األكوع، ص 201؛ وانظر: كحالة، ج 5، ص 3؛ وانظر أيًضا: 

هارون، ص 711 - 712.

املرجع نفسه، ص 711 - 712؛ وانظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 2، ص 30؛ وانظر أيًضا: األكوع، ص 201.  67

املرجع نفسه؛ وانظر أيًضا: هارون، ص 711.  68

املرجع نفسه، ص 711 - 712.  69

خري الدين الزركيل، األعالم، ج 5 )بريوت: دار العلم للماليي، 2002(، ص 251؛ وانظر: األكوع، ص 201؛ وانظر أيًضا: كحالة، ج 5، ص 3.  70

السيدة نبيلة بنت امللك املظفر شمس الدين يوسف بن عمر بن عيل بن رسويل، عرفت كذلك بدار الدملوة، ُوصفت بالخري والصالح، فكانت تقيًة بارًة بأهلها محسنًة   71

إىل من الذ بها. أنشأت، غري هذه املدرسة، مدارس أخرى يف تعز وصرب، كانت مقيمًة يف حصن تعز )قلعة القاهرة(، ثم غادرت الحصن واستقرت يف مغربة تعز، بسبب خالف 

تدخلت فيه بي أخيها املؤيد وابن أخيه النارص بن األرشف، وتوفيت سنة 717ه/ 1318م. انظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 1، ص 350 - 351؛ وانظر أيًضا: الجندي، ج 2، 

ص 130، الزركيل، ج 8، ص 8.

الخزرجي، العقد الفاخر، ج 1، ص 256.  72

هارون، ص 711.  73

نبيلة بنت امللك املظفر يوسف بن عمر بن رسول. انظر: الخزرجي، العقد الفاخر، ج 1، ص 256.  74

الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج 1، ص 350 - 351.  75

فاتن، ويف بعض املصادر جهة فاتن، ماء السماء بنت امللك املؤيد داوود بن يوسف بن عمر الرسويل، بَنت املدرسة الفاتنية بزبيد، وكان لها أعمال خريية كثرية، منها   76

األسبلة مثل السبيل الفاتني بزبيد، وسبل أخرى بوادي زبيد وغريه، وأوقفت عليها ما يقوم بها من أموال، توفيت سنة 768ه/ 1367م. انظر: ابن الديبع، بغية املستفيد، 

ص 79، 90، 91؛ وانظر: األكوع، ص 237؛ وانظر: الحرضمي، ص 159؛ وانظر أيًضا: هارون، ص 960.

املرجع نفسه؛ وانظر أيًضا: األكوع، ص 237.  77
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إىل  إضافًة  الكريم،  والقرآن  والكتابة،  القراءة  مبادئ  األطفال  تعليم  عىل  مقترصًة  كانت  الفاتنية  املدرسة  أّن  إىل  املصادر  وتشري 

وظيفتها بوصفها مسجًدا ُتقام فيه الصلوات؛ ولذلك فقد أوقفت عىل إمام ومؤذن وقيًما ومعلًما للصبية وعدد من األيتام ما يكفيهم)78).

أوقاف الجواري والخادمات

قد يبدو عنوان هذه الفقرة غري منسجٍم مع عنوان الدراسة، لكن رسعان ما يزول اللبس إذا ما أضفنا تلك الجواري إىل نساء بني 

رسول؛ ذلك أنهّن ُينسنب إىل بني رسول، بل إنهّن حققن ثرواتهن بسبب وجودهن يف قصور بني رسول ويف خدمتهم، مثلما كانت ُتنسب 

نساء بني رسول، يف كثري من األحيان، إىل غلمانهن؛ مثل معتب وجهة صالح والدار النجمي.

فضاًل عن ذلك، أضحت األوقاف ثقافًة سائدًة يف العرص الرسويل بي جميع فئات املجتمع ومستوياته االجتماعية واالقتصادية، 

وُسنًة ماضيًة بدأها امللوك، وقّلدهم فيها أهلهم من األمراء واألمريات، ودرج عليها املورسون من العلماء والتجار، وغريهم من فئات 

املجتمع. ومن ثّم، لم يكن من الغريب، حينذئذ، أن نرى أوقاًفا لجواريهم وعبيدهم.

وكانت كرثة هذه األوقاف وانتشارها تدّل عىل عدة أمور. ففي الوقت الذي تبي درجة وعي املجتمع الستثماره يف التنمية البرشية 

واألخروية، كانت تشري إىل املستوى املعييش الذي حظَي به املجتمع الرسويل، وال سيما رشيحة الجواري والخادمات، وإىل الرثاء الكبري 

الذي حازه امللوك واملجتمع يف العرص الرسويل، وكانت تربر يف الوقت نفسه بقاء املجتمعات اإلسالمية متماسكًة عند سقوط الدول، ألّن 

األوقاف كانت تقوم بكثري من الخدمات التي تقوم بها الدولة اليوم. وإذا ما عرفنا كّل هذا، فإّننا سنتقبل بأن نرى جواري بني رسول 

وإماءهم يشاركن يف بناء املدارس والوقف عىل مصالحها، بالنظر إىل ما يتوافر لهّن من أموال.

املدرسة الشقريية

ُتنسب إىل مملوك يدعى شقري، زوج مؤسسة املدرسة واملنفقة فيها، وهي جارية وماشطة )بنت جوزة( زوجة امللك املنصور نور الدين. 

وربما ُنسبت املدرسة إىل زوجها شقري؛ ألنها توفيت قبل تأسيس املدرسة، فأرشف زوجها عىل بنائها)79).

وقامت ثالث جواٍر أخريات ببناء ثالثة مساجد عىل نفقتهن الخاصة، وأوقفن عليها أوقاًفا جزيلًة من كسبهن، هّن الحاجة قندل، 

باب  الحاجة قنديل(، وهو يقع يف شمال  باسمها )مسجد  أنشأت مسجًدا ُعرف  التي  امللك املجاهد  إحدى جواري جهة صالح والدة 

القرنب بحارة املجنبذ)80)، وجارية أخرى للملك املجاهد تدعى غصون، وقد أنشأت مسجًدا جنوب دار السلطان غرب مسجد التاجية)81) 

يف حارة الحضارم اليوم)82)، ومسجد الحاجة سمح إحدى جواري امللك املجاهد، وهو منسوب إليها، وما يزال قائًما إىل اليوم يف سوق 

التنباك)83)  بجوار مسجد العلوية العليا)84).

املرجع نفسه، ص 237 - 238؛ وانظر أيًضا: الحرضمي، ص 159.  78

الخزرجي، العقد الفاخر، ج 1، ص 242.  79

هارون، ص 592 - 593؛ وانظر أيًضا: الحرضمي، ص 82.  80

املرجع نفسه، ص 83.  81

هارون، ص 596.  82

، وقد يكون لهذا اللفظ أصل تريك، وربما أىت التنباك من البلد الذي  املقصود بالتنباك: التبغ الذي كان يباع يف بعض "أسواق املخا"، ويطلق عليه يف اليمن كذلك الُتنَتْ  83

يجلب منه )تمبكتو( يف مايل إىل اليمن.

الحرضمي، ص 88.  84
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النظام التعليمي يف مدارس نساء بني رسول

من خالل العودة إىل املصادر الخاصة باألوقاف العلمية يف اليمن، وال سيما الوقفية الغسانية، يتضح وجود نظام تعليمي معتمد 

لدى تلك املدارس، مع بعض االختالفات البسيطة التي تتعلق بحجم املدرسة وأوقافها، والطاقة االستيعابية لكل مدرسة، والتخصصات 

العلمية املتوافرة فيها.

عرفت املدارس الرسولية يف زبيد نظاًما سارت عليه العملية التعليمية فيها، ابتداًء من تحديد التخصصات التي ستدرس يف املدرسة، 

القبول يف كّل تخصص، وكذا تحديد أوقات الدراسة يف املدرسة، وأوقات اإلجازات، وإلزام الطلبة  وتعيي مدرسي، ثّم تحديد نسبة 

بحضور الدروس واملطالعة واملذاكرة، وختم القرآن الكريم كّل أسبوع.

الطاقة االستيعابية

فيها،  القبول  ِنسب  للمدرسة  االستيعابية  الطاقة  حددت  وقد  االستيعابية،  قدراتها  حيث  من  زبيد  يف  الرسولية  املدارس  تباينت 

املوجودة  التخصصات  الطلبة يف  أعداد  للطلبة. فاستوجب ذلك تحديد  الكاملة  الكفالة  التعليم فيها كان يقوم عىل  أّن نظام  وال سيما 

د عدد املقبولي يف الفقه وعدد املقبولي يف الحديث، وعدد األيتام الذين يتعلمون القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة.  فيها، فُحدِّ

املجال  وكان  خدمية.  مرافق  من  إليه  يحتاجون  وما  واإلعاشة،  واإلقامة،  التدريس  تشمل  دراسية  بمنح  يحظون  الطلبة  هؤالء  وكان 

مفتوًحا بالنسبة إىل من يريد االنضمام إىل حلق العلم من غري طلبة املدرسة، وهو ما نجده يتكرر يف معظم وقفيات املدارس الرسولية، يف 

قول الواقف بعد أن يعدد مستحقي أوقاف املدرسة: "وكذلك يقرأ بعد ذلك من شاء من املتطوعي")85)؛ أي طلبة العلم غري الرسميي.

أوقات الدرس

يتبي لنا من النصوص التي قدمتها لنا الوقفية الغسانية مدى حرص الواقفات عىل إنجاح سري العملية التعليمية حتى تؤيت ثمارها. 

كما يتبي لنا أّن املدرسة كانت مجتمًعا علمًيا مغلًقا. فمعظم أوقات أعضائها ُتقىض يف العلم تعليًما وتعلًما؛ إذ تبلغ الساعات الدراسية يف 

اليوم الواحد ثماين ساعات مقسمًة إىل فرتتي صباحية ومسائية، تستغرق كّل فرتة منهما أربع ساعات يقضيها الطالب واملدرس يف حلقة 

الدرس. وبي الفرتتي فرتٌة ُتتيح للطلبة وأساتذتهم تأدية الصالة وتناول الطعام، وأخذ قسٍط من الراحة، وهو ما يظهر يف هذا النص: 

"وعىل الفقيه املدرس أن يقرئ الطلبة يف كّل يوم عىل الدوام أربع ساعات من أول النهار وأربع من آخره")86) يومًيا، باستثناء يوم الجمعة 

إاّل أن تكون لديهم أوضاع قاهرة تمنعهم من االنتظام يف  املناسبات  الطلبة املتغيبون عن الدرس يف غري هذه  وأيام األعياد. ويعاقب 

.(87(" الدرس: "وال يقطع ذلك إاّل يف الجمع واألعياد أو ِمن ُعذٍر ظاهر بيِّ

مدة الدراسة باملدرسة

املقصود بمدة الدراسة الوقت الذي ينبغي للطالب أن يقضيه يف املدرسة إلتمام دراسته، والحق أّن وقفيات مدارس زبيد لم تقّدم 

لنا نًصا يشري إىل مدة الدراسة فيها، ولكن يمكننا استنتاج ذلك من بعض وقفيات املدارس األخرى التي اشتملت عليها الوقفية الغسانية؛ 

إذ تشري وقفية املدرسة األرشفية يف تعز إىل أّن مدة الدراسة يف هذه املدرسة بلغت خمسة أعوام، والراجح أّن هذا النظام كان متعارًفا عليه 

الوقفية الغسانية، ص 39.  85

املرجع نفسه، ص 41.  86

املرجع نفسه، ص 5.  87
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يف سائر املدارس الرسولية، ويقّرر بعدها الشيخ إجازة الطالب بمنحه إجازة )شهادة( يف العلم الذي تتلمذ فيه عليه، وُيفصل من املدرسة 

إْن تبّي عجزه، وُيستبدل بآخر، وهو ما نلمحه من هذا النص: "فمن ظهر عليه خلل أو تقصري أو مضت عليه خمس سني ولم تظهر 

فايدته ]كذا[ عيَّ الناظر غريه وعّوض عوضه")88).

أّما مدة الدراسة يف السنة الواحدة، فكانت تسعة أشهر مقسمة إىل قسمي. فالقسم األول هو القسم الرئيس ومدته سبعة أشهر، 

ويبدأ مع بداية شهر محرم وينتهي بنهاية شهر رجب. أّما القسم الثاين، فيبدأ بعد انقضاء عيد الفطر حتى نهاية ذي القعدة)89).

طرائق التدريس

فقد  لطالبهم.  الدراسية  املحتويات  تقديم  يف  املدرسون  عليها  يعتمد  كان  التي  والوسائل  األساليب  التدريس؛  بطرائق  املقصود 

املراحل  التلقي، ويجري استخدامها يف  التدريس يف مدارس زبيد طريقة السماع واالستماع)90)، وهي طريقة يغلب عليها  غلب عىل 

م لسانه من اللحن)91)، وطريقة  االبتدائية، وطريقة القراءة والعرض؛ إذ يبدأ فيها الطالب بعرض ما سمعه وحفظه عىل معلمه، وفيها ُيقوَّ

اإلمالء التي يقوم فيها املدرس بإمالء الدرس عىل الطلبة، ويقوم الطلبة بكتابة ما ُيمىل عليهم، ثّم استذكاره ومراجعته، وهي مرحلة 

العلماء  بي  أو  التعليم،  املراحل األخرية من  الطلبة يف  بي  األحيان،  أغلب  تكون، يف  التي  املناظرة  الدراسة)92)، وطريقة  متقدمة من 

واملدرسي أنفسهم)93). ويف كثري من األحيان، كانت هذه املناظرات يف دروس الفقه بي أهل املذاهب والفرق لتسويق أفكارهم، والرد 

عىل مخالفيهم. ومن املرجح أّن هذه الطرائق كانت معتمدًة يف مدارس زبيد كغريها من املدارس اليمنية يف العرص الرسويل.

وهكذا يبدو جلًيا أّن املدارس الرسولية، ومنها مدارس املرأة يف زبيد، قد عرفت نظاًما تعليمًيا يشبه إىل حّد بعيد ما ُيعمل به اآلن يف مدارسنا 

وجامعاتنا، وأّن املرأة واألوقاف كان لهما الفضل يف النهضة العلمية التي شهدها اليمن ومدينة زبيد، عىل نحٍو خاّص، يف عرص الدولة الرسولية.

خامتة

لم ُتهمل زبيد بانتقال عاصمة الرسوليي إىل تعز، كما حدث لتعز يف العرص الطاهري، بل ظلت يف دائرة اهتمام الرسوليي سياسًيا 

وعلمًيا، فحظيت بعدد كبري من األوقاف العلمية، كان منها أوقاف علمية لنساء بني رسول. كما ظهرت أهمية دور املرأة الرسولية يف 

التنمية الثقافية ملجتمعها من خالل األوقاف العلمية. فسخاء نساء بني رسول يف اإلنفاق يف بناء املدارس، فضاًل عّما تتطلبه من نفقات 

أخرى، يظهر من خالل عدد املدارس، ومساحات األرايض الكبرية إلدامة العملية التعليمية فيها.

من هنا تظهر رضورة حرص األوقاف الرسولية، وغريها من األوقاف يف الوطن العريب، وال سيما العلمية منها، من خالل العودة إىل 

وثائق وقفياتها، ومنها الوقفية الغسانية، والقيام بمسحها يف الواقع للتأكد من مدى بقائها تحت إدارة وزارة األوقاف، ومتابعة ما ُحوِّل 

منها أو تّم الترصف فيه خارج حدود الوقف ورشوطه.
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مــع بداية القرن التاســع عر أصبحــت فريضة الحج إىل مكة املكرمة محــّل اهتامم الدوائر االســتعامرية الهولندية التي 
استخدمت كافة الوسائل التي ميكن أن متنعها أو عى أقّل تقدير تقلّل من أهميتها، أو تؤدي إىل انخفاض العدد السنوي 
للمســلمن الذين يسافرون إىل مكة املكرمة ألدائها. ويف النصف الثاين من القرن التاسع عر أصبحت فريضة الحج إىل 
مكة املكرمة مشكلًة تثر قلق االستعامر الهولندي وبخاصة بعد أن تبن له األثر الكبر الذي ترتكه زيارة مكة املكرمة يف 

التفكر والسلوك للحجاج اإلندونيسين الذين يقومون بإشعال الثورات الوطنية ضّده. 

تبــدأ هــذه الدراســة بتنــاول مكانــة فريضة الحــج عنــد املســلمن يف إندونيســيا والعوامل التــي جعلت لهــا أهميــًة خاصًة إىل 
جانــب أهميتهــا الدينيــة، مع إيــراد بعض اإلحصائيــات التي تؤكد الحرص الشــديد من املســلمن يف إندونيســيا عــى أداء فريضة 
الحــج، والنتائــج الدينيــة واملنافــع االجتامعيــة التــي ترتتــب عليها بالنســبة إىل الفــرد الذي قــام بهــا أو املجتمــع اإلندونييس.  
كام تطرّقت إىل موقف االســتعامر الهولندي من فريضة الحج، ومعرفة الدوافع واألســباب التي كانت وراء موقفه املعادي لهذه 

الفريضة، واإلجراءات التي اتخذها ضّد املسلمن يف إندونيسيا للحؤول دون إمتامها. 

كلامت مفتاحية: فريضة الحج، االستعامر الهولندي، الُحجاج اإلندونيسين، مكة املكرمة.

At the beginning of the nineteenth century, the pilgrimage to Mecca became of great interest to Dutch colonial 
authorities, who used all means to prevent it, or at least minimize its significance and reduce the number of Muslims 
traveling to Mecca each year to perform Hajj. In the second half of the nineteenth century, the pilgrimage of 
Indonesian Muslims to Mecca became a problem for the Dutch colonial authorities, particularly after the influence 
that a visit to Mecca had on the thinking and behavior of Indonesian pilgrims, who would go on to launch nationalist 
uprisings. This study begins by looking at the stature of Hajj for Muslims in Indonesia and the factors that gave it 
particular extra-religious significance. The author provides some statistics which demonstrate the great enthusiasm 
of Indonesian Muslims for Hajj, and the concomitant religious motivations for the pilgrims, in addition to the 
enhanced social prestige of those who completed the journey. The author then moves on to explore the hostility of 
the Dutch colonial authorities to the Hajj, and the measures which they took against Muslims in Indonesia to prevent 
them going to Muslim holy sites in the Hejaz. 

Keywords: Hajj, Dutch Colonialism, Indonesian Pilgrims, Mecca

فريضة الحج من إندونيسيا إىل مكة املكرمة
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دراســات فريضة الحج من إندونيسيا إىل مكة املكرمة

مقدمة

مع بداية القرن التاسع عرش أصبحت فريضة الحج، من بي كّل الشعائر والفرائض اإلسالمية التي يؤديها املسلمون يف إندونيسيا، 

محّل اهتمام الدوائر االستعمارية الهولندية، التي لم تدخر جهًدا يف محاربتها، واستخدمت كافة الوسائل التي يمكن أن تمنعها، أو عىل 

أقّل تقدير تقلل من أهميتها، أو تؤدي إىل انخفاض العدد السنوي للمسلمي الذين يسافرون إىل مكة املكرمة ألدائها. ويف وقت كان فيه 

من املتوقع أن يكون لإلجراءات الهولندية أثٌر يف املسلمي بإندونيسيا، فتحّد من عزيمتهم أو تجعلهم يرصفون النظر عن أداء فريضة الحج 

بوصفها فريضًة دينيًة مرتبطًة باالستطاعة والقدرة، وقد تصبح املواقف الهولندية مربرًا كافًيا تجيز عدم القيام بها، وخصوًصا يف ظّل الهيمنة 

االستعمارية الهولندية، وتحّكمها يف مختلف شؤون حياة الشعب اإلندونييس، نجد أّن اإلرصار والعزيمة الدينية عند املسلمي تجاوزا هذه 

العراقيل يف سبيل إكمال الركن الخامس من أركان الدين اإلسالمي.

قوبل املوقف املعادي من االستعمار الهولندي لفريضة الحج - عىل نحو خاّص بها وحدها - بفرض القواني واإلجراءات التي زادت 

صعوبتها، بإرصار من املسلمي يف إندونيسيا عىل أدائها، وارتفاع أعدادهم سنًة بعد أخرى، حتى أصبحت بعثة الحج اإلندونيسية، من أكرب 

بعثات الحج التي تصل إىل مكة املكرمة، وأطولها بقاًء يف املدينة املقدسة.

اإلسالمية،  والشعوب  العثمانية  الدولة  بي  العالقة  تطور  الحج  فريضة  من  الهولندية  االستعمارية  السلطات  مخاوف  من  زاد  ومما 

وخصوًصا بعد أن أعلنت الدولة العثمانية سعيها لتوحيد الجهود اإلسالمية تحت مسّمى "الجامعة اإلسالمية" أو "التضامن اإلسالمي" 

أو "الوحدة اإلسالمية"، كما أنها أوعزت إىل املسؤولي يف مكة باستغالل فريضة الحج إليصال أفكار الجامعة اإلسالمية إىل مختلف بالد 

العالم اإلسالمي، وبخاصة إىل إندونيسيا التي كانت ُتعّد من أكرب البلدان اإلسالمية التي يذهب أبناؤها ألداء هذه الفريضة.

كّل ما سبق يجعل دراسة هذا املوضوع والبحث فيه رضورًة علميًة لتغطية جانب مهّم من تاريخ إندونيسيا يف ظّل االستعمار الهولندي، 

وجمع  الحوادث  تتبع  يف  التاريخي  البحث  بمنهج  االستعانة  تّمت  ذلك،  ولتحقيق  اإلسالمي.  العالم  يف  ودورها  املكرمة  مكة  تاريخ  ومن 

التاريخية، كما فرضت  الحقائق  للوصول إىل  الحوادث وتحليلها، وترتيبها وتنظيمها،  وتعليل  املتنوعة،  التاريخية  املصادر  املعلومات من 

الجغرافيا التي تحركت فيها هذه الدراسة ما بي جزر الهند الرشقية الهولندية )إندونيسيا(، ومكة املكرمة يف شبه الجزيرة العربية، والرتكيبة 

الديموغرافيا لسكان هذه الجغرافيا، سواء كانوا من السكان األصليي أو من الوافدين الحضارمة، أو كانوا من سلطات االحتالل الهولندي 

ومن ارتبط بهم من مستوطني أوروبيي، بتبايناتهم الدينية والعرقية والثقافية. كّل هذا فرض استخدام املنهج املقارن بي اتجاهي مختلفي: 

رحلة الحج اإلندونيسية وتحليل العوامل الكامنة وراء حرص املسلمي عليها من جهة، ومعارضة الهولنديي لها ومربرات موقف كّل من 

الطرفي من جهة أخرى، بالنظر إىل ما كان ينتج من هذه الرحلة من متغريات يف اشتعال جذوة املقاومة اإلندونيسية وإذكاء الروح الوطنية 

وتعزيز الهوية اإلسالمية للمجتمع وما يعنيه هذا بالنسبة إىل الهولنديي من أسباٍب تهّدد وجودهم يف إندونيسيا.

كما كان استخدام املنهج التحلييل االستنتاجي رضورًة ملّحًة لدراسة التقارير التي كان يتّم رفعها من املوظفي الهولنديي عن الُحجاج 

الجاويي، إضافًة إىل املعلومات التي كانت تنرشها الصحف الصادرة يف الفرتة الالحقة لزمن الدراسة؛ ملعرفة حقيقة اإلجراءات التي كانت 

تستخدمها السلطات الهولندية، والكيفية التي كانت تتّم بها مواجهتها أو تجاوزها من جهة املسلمي الراغبي يف إكمال فريضة مهمة من 

فرائض الدين اإلسالمي.

وقد تّم تناول املوضوع من خالل محورين أساسيي. فاملحور األول هو: مكانة فريضة الحج عند املسلمي يف إندونيسيا والعوامل التي 

جعلت لها أهميًة خاصة إىل جانب األهمية الدينية التي تشرتك فيها كّل الشعوب املسلمة، مع إيراد بعض اإلحصائيات والعوامل املساعدة 

التي تؤكد الحرص الشديد من املسلمي يف إندونيسيا عىل القيام بها أكرث من غريهم. أّما املحور الثاين، فهو موقف االستعمار الهولندي من 
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فريضة الحج، ومعرفة الدوافع واألسباب التي كانت وراء موقفه املعادي لهذه الفريضة، وكيفية الربط بي قيام الثورات ضّده بعوامل داخلية 

يف إندونيسيا، وعوامل خارجية تتعلق بمكة املكرمة والدولة العثمانية. ومن ثّم نصل إىل الخاتمة والنتائج التي آل البحث إليها.

أواًل: فريضة الحج وأهميتها عند املسلمني يف إندونيسيا

يكفي فريضة الحج أهميًة عند املسلمي أنها ُتمّثل الركن الخامس من أركان الدين اإلسالمي، وفرٌض واجب عىل كّل مسلم ومسلمة 

عىل قدر االستطاعة)1)، ويؤكد القرآن الكريم أهمية هذه الفريضة بتخصيصه سورة تحمل اسمها، إضافًة إىل اآليات القرآنية واألحاديث 

الرشيفة التي تحّث عىل القيام بها. وإذا كان بإمكان املسلم القيام باألربعة األركان األخرى وهو ال يربح املكان الذي يعيش فيه، فإّن الركن 

لها عند  فإّن  الحج أهميتها ومكانتها عند عموم املسلمي،  لفريضة  إذا كان  ثّم  بالسفر إىل مكة املكرمة.  به إال  القيام  الخامس ال يمكن 

املسلمي يف إندونيسيا أهميًة أعظم ومكانًة أكرب وذلك بفضل العوامل اآلتية:

العوامل الدينية والعلمية

للمكان واألشياء املادية املحسوسة دور كبري يف انتشار الديانات وترسيخها يف نفوس معتنقيها، ويظهر ذلك عند املسلمي يف إندونيسيا. 

املسلمون األوائل يف  ولذلك كان  الفكرية؛  الحياة  إىل  ميلهم  أكرث من  الروحية  الحياة  إىل  يميلون  اإلندونيسيون  الزمان كان  فمنذ قديم 

اإلندونيسية  الحضارة  مع  التكيف  يف  مهارتهم  عن  فضاًل  املحلية،  األوضاع  مع  التكيف  يف  ذكاؤهم  ظهر  وقد  الصوفيي.  من  إندونيسيا 

ذلك  عىل  وساعدت  الدينية،  حياتهم  يف  والبوذية  الهندوسية  والتقاليد  العادات  أثر  استمر  وقد  البالد،  ربوع  يف  اإلسالم  فانترش  القديمة؛ 

الطرق الصوفية التي رأت رضورة التسامح مع العادات والتقاليد القديمة قبل اإلسالم التي مارسها الجاويون وعدم إزالتها بطريقة عشوائية، 

مع إمكانية العمل عىل أسلمة هذه العادات بطريقة تدريجية، حتى يتمكن املجتمع املسلم اإلندونييس من ممارسة مبادئه الدينية ممارسًة 

صحيحًة)2). ومع مرور الوقت ترسخت الطقوس التي كانت تمارسها الطرق الصوفية يف الفكر الديني وأصبحت يف نظر املسلمي يف إندونيسيا 

جزًءا من معتقداتهم اإلسالمية، خصوًصا ما يتعلق منها بزيارة قبور األولياء والصالحي وتقديم النذور طلًبا للمنفعة أو منًعا لألذى)3).

وقد اقرتنت األهمية الدينية لفريضة الحج باألهمية التعليمية؛ إذ أصبحت مكة املكرمة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش املكان 

املفضل للحصول عىل التعليم اإلسالمي وبخاصة بعد تراجع أهمية األزهر يف مرص بسبب االحتالل اإلنكليزي سنة 1882م، وهجرة بعض 

علمائه للتدريس يف الحرم امليك)4).

امليك  الحرم  طالب  أغلب  يمثلون  الشافعيون  أصبح  حتى  املكرمة  مكة  يف  الشافعي  املذهب  تعليم  ازدهار  الفرتة  تلك  شهدت  كما 

ما بي  يرتاوح  الشافعية  األساتذة  عدد  كان  50 و60 مدرًسا،  بي  ما  عددهم  يرتاوح  الذين  امليك  الحرم  أساتذة  مجموع  فمن  وأساتذته)5). 

20 و30 مدرًسا)6). وقد ساهم انتشار املذهب الشافعي يف إندونيسيا يف بقاء كثري من الُحجاج الراغبي يف التعلم والتفقه يف أمور دينهم يف مكة 

املكرمة مدًة أطول كثريًا من أصحاب املذاهب األخرى.

حاتم محمود منيس، تقريب الدين بني أيدي املسلمني: الحج أحكام فقهية وأرسار روحية )الجزائر: دار البصائر للنرش والتوزيع، د. ت(، ص 26.  1

أمل فتح الله زركيش، االتجاه السلفي يف الفكر اإلسالمي الحديث يف إندونيسيا )ماليزيا: الجامعة اإلسالمية، 2010(، ص 155.  2

محمد نورى األمي بن إندوت، الحركة اإلسالمية يف ماليزيا: نشأتها - منهجها - تطورها )عمان: دار البيارق، 2000(، ص 48.  3

كريستيان سنوك هورخرونيه، صفحات من تاريخ مكة املكرمة، عيل عودة الشيوخ )مرتجم(، )الرياض: دارة امللك عبد العزيز، 1999(، ص 508.  4

أحمد بن زيني دحالن، تاريخ أرشاف الحجاز )1840 - 1883م( خالصة الكالم يف بيان أمراء البالد الحرام )بريوت: دار الساقي للطباعة والنرش، 1993(، ص 83.  5

هورخرونيه، ص 507.  6
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العربية؛  واللغة  الدينية  العلوم  يف  كثريًة  معارف  واكتسبوا  مكة،  يف  اإلندونيسيي  الُحجاج  من  كبري  عدد  استقر  الوقت،  مرور  ومع 

إىل  العربية  اللغة  من  الرتجمة  يف  منهم  ثالثة  يعمل  ماليوية،  أصول  من  20 معّلًما  إىل  عددهم  ووصل  التعليم،  مجال  يف  بعضهم  فعمل 

اللغة املاليوية)7).

وهكذا كان الرتفاع مكانة مكة العلمية يف املجتمع اإلسالمي، وازدهار تعليم املذهب الشافعي فيها، إضافًة إىل وجود جالية إندونيسية، 

دوٌر يف تشجيع املسلمي يف إندونيسيا عىل إرسال أبنائهم للتعّلم يف مكة املكرمة، حتى أصبح عددهم يرتاوح ما بي 3000 و4000 طالب يف 

العقد األخري من القرن التاسع عرش)8).

العوامل االجتامعية

لم يكن الدافع الديني هو املحرك الوحيد الذي يجعل املسلم يف إندونيسيا حريًصا عىل أداء فريضة الحج أكرث من غريه من املسلمي 

فحسب، بل كان املسلمون يف إندونيسيا يجدون يف أدائها وسيلًة لتحسي وضعهم االجتماعي؛ إذ كان يبدأ اهتمام املجتمع وتقديره للحجاج 

من بداية إعالنهم القيام بزيارة بيت الله الحرام. وقبل الرحيل بأسبوعي أو ثالثة يتوافد الزوار املوّدعون إىل بيوتهم ويطلبون منهم الدعاء 

لهم أثناء تأديتهم ملناسك الحج، ويف أغلب األحيان يقوم الزوار بتقديم املساعدات املالية أو العينية، ويتّم توديعهم يف موكب كبري يضّم األهل 

واألقارب وأبناء البلدة حتى يصعدوا سّلم الباخرة التي سوف تنقلهم إىل ميناء جدة، ويظل املجتمع يرتقب عودة الُحجاج من مكة لالحتفال 

بهذه املناسبة التي تشهد توزيع الهدايا التي يحملها الحاّج معه )ماء زمزم، وتمر، ومسابح، وسجاد... إلخ(. وكانت الفرتة التي يقضيها أغلب 

الُحجاج تمتد من شهر رجب إىل ربيع األول، وبعضهم كان يتلّقى العلم يف املدارس املوجودة يف مكة أو يف حلقات العلم يف الحرم الرشيف، 

وكانت االحتفاالت بالحاج العائد تستمر عّدة أيام، وتتحسن حالته االجتماعية واالقتصادية يف معظم األحيان؛ إذ يحرتم املجتمع الحاج، 

ويقوم بتكريمه وتقديم التسهيالت الوظيفية له إن أمكن، وقد يتوىل مناصب مهمة يف الدولة)9).

وإىل جانب الفوائد الدينية كان الُحجاج اإلندونيسيي يجعلون من فريضة الحج مناسبًة لتحقيق بعض املنافع االجتماعية؛ مثل تغيري 

األسماء من املاليوية إىل العربية، وكان يقوم بها الجميع سواء كانوا طالب ِعلم أو حجاًجا أو مجاورين، بأخذ شهادة باالسم الجديد من 

العالم الذي يقوم بتغيري االسم مقابل مبلغ من املال، وبخاصة إذا كانت األسماء السابقة لها معًنى قبيح يف اللغة العربية، أو غري مناسبة للفرد 

املسلم)10). ويف أغلب األحيان تكون األسماء الجديدة من األسماء املفضلة عند املسلمي، وهناك من كان يفضل تغيري اسمه بأحد األسماء 

الدينية املشهورة)11).

وقد وجد الكثري من الُحجاج الحديثي العهد باإلسالم يف زيارة األماكن املقدسة فرصًة إلجراء عملية الختان أو تصحيحها يف مدينة 

جدة؛ ألّن عملية الختان التي تّمت يف إندونيسيا كانت تجرى وفق طقوس مختلطة بي اإلسالم والوثنية)12).

هذه األهمية واملكانة الكبرية لفريضة الحج عند املسلمي يف إندونيسيا جعلتهم أكرث الشعوب اإلسالمية حرًصا عىل القيام بها، فارتفعت 

أعدادهم يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، حتى أصبحت بعثتهم من أكرب بعثات الحج السنوية التي تصل إىل مكة املكرمة، وأكدت 

ذلك اإلحصائيات التي وردت يف كتب الرحالة املسلمي الذين زاروا مكة ألداء فريضة الحج يف سنة 1889م. فقد ُقّدر عدد الُحجاج يف مكة 

يفيم ريزفان، الحج قبل مئه سنة: الرصاع الدويل عىل الجزيرة العربية والعالم اإلسالمي، ط 2 )بريوت: دار التقريب بي املذاهب اإلسالمية، 1993(، ص 88.  7

املرجع نفسه، ص 77.  8

سليمان عبد الغني ماليك وسعد الدين أونال، تاريخ الحج من خالل الُحجاج املعمرين )مكة: جامعة أم القرى، 1408ه(، ص 81 - 83.  9

لقد تأّكدت من ذلك عند زياريت إلندونيسيا يف سنة 2005، عندما التقيت بشخص مسلم ُيدعى "مرشكي" وعند سؤاله عن سبب تسميته بهذا االسم، من جهة أنه غري   10

مالئم للمسلم، كان تفسريه لذلك أّن اسمه مأخوذ من القرآن الكريم، وكّل ما ورد يف القرآن صحيح وطاهر بحسب قوله.

هورخرونيه، ص 566.  11

املرجع نفسه، ص 577.  12
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املكرمة بـ 60,000 حاج منهم 35,000 من جاوة و15,000 هندي، و5 أو 6 آالف تريك ومغريب وألباين وكردي، وأمثالهم من بخارّي وقازايّن، 

وألفان من العجم)13). ُتضاف إىل ذلك اإلحصائيات التي أوردها الرحالة املسترشقون الذين زاروا منطقة الحجاز يف النصف الثاين من القرن 

التاسع عرش، ومنها اإلحصائية املتعلقة بعدد الُحجاج يف الفرتة 1891 - 1894م.

الجدول )1(

عدد الحجاج يف الفرتة 1891 - 1894م

 السنة
1894م1893م1892م1891مالقومية

38504854157411253الجزائريون

2154124621621552العرب

63398119138736992املرصيون

1887269372362564اليمنيون والحجازيون

50919756134477114السوريون واألتراك

288288277462السودانيون

1954118526442465الفرس

11047159971480115485الهنود

10817115081385612126الجاويون

 املصدر: يفيم ريزفان، الحج قبل مئه سنة: الرصاع الدويل عىل الجزيرة العربية والعالم اإلسالمي،
ط 2 )بريوت: دار التقريب بي املذاهب اإلسالمية، 1993(، ص 21.

تدّل املؤرشات اإلحصائية يف الجدول السابق عىل أهمية فريضة الحج عند املسلمي يف إندونيسيا وحرصهم عىل القيام بها، مقارنًة 

بغريهم من الشعوب اإلسالمية. ويؤكد ذلك التقارب النسبي يف أعدادهم. فالزيادة متدرجة من سنة إىل أخرى كما أّن االنخفاض يف حالة 

حدوثه لم يكن كبريًا، وإذا كانت هناك جاليات إسالمية أكرث منها عدًدا، فإّن األوضاع التي يواجهها الُحجاج املقبلون من إندونيسيا تمنحهم 

األفضلية عىل حجاج البالد اإلسالمية األخرى، عىل الرغم من أنهم أبعد مكاًنا وأكرث مشقًة، وأّن بالدهم يسيطر عليها استعمار له موقف 

معاٍد لفريضة الحج، ويضع أمامهم الكثري من العراقيل التي قد تدفع غريهم إىل رصف النظر عن تلك الفريضة أو إىل التقاعس عن القيام بها.

ا سنة 1898م)14)، وقد ظّل عددهم مرتفًعا خالل  لم يستسلم املسلمون اإلندونيسيون لهذه الصعوبات ووصل عددهم إىل 15000 حاجًّ

سنوات القرن العرشين حتى وصل إىل أكرث من 50 ألف قبل الحرب العاملية الثانية)15). ويرجع ارتفاع أعدادهم يف النصف الثاين من القرن 

التاسع عرش إىل العوامل اآلتية:

خليل ساحيل أوغيل، من تاريخ األقطار العربية يف العهد العثماين )إسطنبول: مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، 2001(، ص 150 - 151.  13

ريزفان، ص 26 - 27.  14

هاري سانت جون فيلبي، حاج يف الجزيرة العربية، عبد القادر محمود عبد الله )مرتجم( )الرياض: مكتبة العبيكان، 2001(، ص 19.  15
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ӵӵ ،العربية البالد  القرون األوىل من ظهوره يف  إندونيسيا يف  الرغم من وصول اإلسالم إىل  إندونيسيا: عىل  زيادة رقعة اإلسالم يف 

فإّن طريقة انتشاره يف إندونيسيا كانت عىل نحٍو متدرج مكانًيا وزمانًيا، إذ بدأ ينترش يف السواحل واملوانئ التجارية. وبمرور الوقت وصل 

إىل املدن واملراكز الحرضية، حتى وصل إىل أغلب املناطق والقرى اإلندونيسية يف القرن التاسع عرش)16). وقد أّدى انتشار اإلسالم يف 

إندونيسيا وزيادة أعداد املعتنقي له إىل ارتفاع عدد الراغبي يف السفر إىل مكة املكرمة ألداء فريضة الحج.

ӵӵ النشاط التجاري االستعماري وتطور وسائل النقل وازدهار املالحة البحرية: شهد القرن التاسع عرش تطورًا كبريًا يف مجال النقل

البضائع  بنقل  وقيامها  الهندي،  املحيط  يف  الحديثة  البخارية  التجارية  السفن  ظهور  خالل  من  النقل؛  وسائل  تطور  بفضل  البحري 

التجارية بي املوانئ يف آسيا وقارة أوروبا، إضافًة إىل عودة النشاط التجاري إىل بعض املوانئ املهمة؛ مثل ميناء عدن الذي وقع تحت 

االحتالل الربيطاين سنة 1839م، وظهور موانئ تجارية جديدة؛ مثل ميناء سنغافورة الذي سيطرت عليه بريطانيا، وأعلنته ميناًء للتجارة 

الحرة سنة 1819م)17). وبعد افتتاح قناة السويس سنة 1896م، تحسنت طرق املواصالت البحرية، وتحولت السفن البخارية الحديثة 

عىل نحٍو أوسع من طريق رأس الرجاء الصالح إىل البحر األحمر وعرب قناة السويس إىل البحر املتوسط، فساعدت قناة السويس يف تقصري 

املسافة بي آسيا وأروبا، وقد أّدى ارتفاع عدد السفن البخارية يف النقل البحري وزيادة حمولتها وأمنها وانتظامها وانخفاض أجورها إىل 

رواج التجارة الدولية رواًجا غري مسبوق. ونتيجًة لهذه الحركة التجارية توفرت وسائل املواصالت بي مكة والرشق األقىص، وارتفع عدد 

الُحجاج الذين يسافرون عىل السفن البخارية الهولندية أو اإلنكليزية من باتافيا أو سنغافورة مبارشًة إىل ميناء جدة يف البحر األحمر)18).

ساعد هذا النشاط التجاري، بي املوانئ اآلسيوية والجزيرة العربية، عىل إيجاد فرص للكثري من املسلمي يف إندونيسيا واملناطق املجاورة 

لها لزيارة مكة املكرمة وأداء فريضة الحج، وبخاصة بعد ازدهار مدينة جدة كمحطة، وميناء أو منفذ تجارى دويل، منذ القرن الثامن عرش)19).

ويبدو أّن فتح ميناء جدة للمالحة البحرية األوروبية، وخاصة اإلنكليزية، قد أدى إىل زيادة النشاط التجاري بها عىل حساب موانئ 

البحر األحمر األخرى، ويف نهاية القرن التاسع عرش زادت أهمية امليناء ليصبح أكرب ميناء تجاري يف البحر األحمر. ويف أغلب األحيان، كانت 

السفن التجارية بي أوروبا ورشق أفريقيا وإيران والهند والرشق األقىص ترسو فيه، وكانت جدة تستقبل سنوًيا آالف الُحجاج املقبلي عن 

طريق البحر؛ إذ ارتفع عدد السفن التي وصلت محّملًة بالُحجاج من 84 سفينًة سنة 1891م، إىل 184 سفينًة سنة 1894م، من مختلف دول 

العالم. ونتيجًة الرتفاع مكانة مدينة جدة وأهمية مينائها، اتخذتها البعثات الدبلوماسية مقرًا لها، فكانت تحتوي كّل القنصليات التي لها 

رعايا مسلمي يؤدون فريضة الحج إىل مكة املكرمة)20).

والبالد  وسنغافورة  إندونيسيا  بي  التجاري  والنشاط  البحرية  املالحة  وازدهار  البحرية  والطرق  النقل  وسائل  لتطور  كان  وهكذا، 

األوروبية، عرب البحر األحمر الذي تطل عليه مواين الحجاز، وخصوًصا ميناء جدة، دوٌر مهّم يف تشجيع الكثري من املسلمي يف إندونيسيا عىل 

أداء فريضة الحج.

ӵӵ عرب عصور التاريخ املتعاقبة كان الحضارمة جزًءا من التجار العرب الذين وصلوا إىل إندونيسيا الجالية الحرضمية يف إندونيسيا: 

وساهموا بدور كبري يف نرش اإلسالم فيها، ومع مطلع العرص الحديث هاجر كثري منهم إىل إندونيسيا واستقروا فيها، ولكّن الفرتة املمتدة 

حامد القادري، كفاح أبناء العرب ضد االستعمار الهولندي، زيك صالح باسليمان )مرتجم( )عدن: جامعة عدن للطباعة والنرش، 1998(، ص 25.  16

17 David Warburton, The Hadhramis, and the Hadhramaut and the European Colonial Powers in the Indian Ocean (Johannesburg: 
University of Witwatersrand, 1995), p. 14.

محمد الحاج أحمد نخعي، "نشاط املاليو التجاري يف القرن الخامس عرش وحتى القرن الثامن عرش"، رسالة ماجستري، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، مرص، 1997،   18

ص 279.

19 Rajeswary Brown, "Arab Responses to Capitalismiln Southeast Asia, 1830 to the Present," University Malaysia, 2005, p. 279.

ريزفان، ص 289.  20
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من منتصف القرن التاسع عرش حتى بداية الحرب العاملية الثانية، شهدت أكرب هجرة يمنية من منطقة حرضموت إىل إندونيسيا، وكان 

عددهم 7792 نسمًة يف أّول إحصائية لهم سنة 1859م، يف حي تشري آخر إحصائية أصدرها االستعمار الهولندي إىل وصول عددهم إىل 

80,000 نسمة عند احتالل اليابان إندونيسيا سنة 1942م)21). وقد ساهمت الجالية الحرضمية يف زيادة عدد الُحجاج بفضل دورها يف 

نرش اإلسالم يف إندونيسيا من خالل العلماء املقبلي من حرضموت الذين كانوا يقومون بمهمات اإلمامة والخطابة وتعليم الناس أمور 

الرشيعة اإلسالمية واللغة العربية واإلفتاء يف املسائل الدينية.

الحج،  أداء فريضة  اإلندونييس يف  الشعب  أبناء  للراغبي من  املالية  القروض  يقّدمون  إندونيسيا  الحضارمة يف  التجار  ما كان  وكثريًا 

أو تقديم العون لهم يف مكة والحجاز من خالل الحضارمة املوجودين بكرثة هناك. ويف أغلب األحيان، كانت هذه الخدمات مقابل فوائد 

تعود عليهم. فقد كانت رشكات النقل البحري التابعة للجالية الحرضمية مفّضلًة عند الُحجاج اإلندونيسيي أكرث من الرشكات اإلنكليزية أو 

الهولندية؛ لثقتهم الكبرية بالقباطنة والبحارة الحضارمة أكرث من غريهم)22).

ا من سنغافورة إىل جدة. وقد تعرضت هذه الرشكة  ففي عام 1874م، حملت أربع سفن تابعة إلحدى الرشكات الحرضمية 3476 حاجًّ

إىل هزة كبرية يف سمعتها، يف سنة 1880م، عندما تعرض مالحو السفينة البخارية لعاصفة بحرية يف خليج عدن أّدت إىل غرقها، فلقي آالف 

الُحجاج مرصعهم يف هذه الحادثة. ثّم عادت هذه الرشكة للعمل يف نقل الُحجاج من إندونيسيا إىل ميناء جدة سنة 1896م، باملساهمة مع 

بعض الرشكات الربيطانية والبحارة الهولنديي، واستمرت عىل ذلك حتى سنة 1908م)23).

ومع مرور الوقت وطول بقاء الجالية الحرضمية يف إندونيسيا، ظهر جيل من األبناء املوّلدين الذين أصبح عددهم يفوق عدد املهاجرين 

األصول املقبلي من حرضموت، وقد اكتسبوا من اإلندونيسيي الحرص عىل أداء فريضة الحج أكرث من آبائهم، حتى أّن كثريًا منهم زار مكة 

املكرمة ولم يقم بزيارة حرضموت)24).

ӵӵ الجالية اإلندونيسية )الجاوية( يف مكة املكرمة: استمّر تدفق الُحجاج من إندونيسيا إىل مكة املكرمة وتفضيل بعضهم البقاء فيها

عّدة سنوات، أو البقاء عىل نحٍو دائم، من أجل اكتساب املزيد من املعارف الدينية، أو للتعليم، أو للمنافع االقتصادية. وقد شجعهم عىل 

هذا االستقرار توّفر اإلمكانيات املجانية يف مكة املكرمة، إذ كان الفقراء يحصلون عىل طعامهم اليومي مجاًنا، حتى أّن عدد املستفيدين 

بلغ يف بعض السنوات خمسمئة شخص يومًيا، وهو عدد يزداد يف أيام الحج والعمرة. كما تّم بناء دار ضيافة لفقراء مكة وحجاج بيت الله 

تستوعب أربعة آالف شخص، وتقّدم لهم جميع الخدمات، وتّم افتتاحها سنة 1900م)25).

بفئة  يعرفهم  امليّك  املجتمع  الوقت - وكان  - كما كان يطلق عليهم يف ذلك  "الجاويي"  أو  اإلندونيسيي  ارتفع عدد  الوقت،  وبمرور 

املجاورين الذين كانت أعدادهم يف نهاية القرن التاسع عرش ترواح ما بي 14 و16 ألف نسمة)26). وقد ساعد وجود هذه الجالية عىل تسهيل 

مهمة الُحجاج املقبلي من إندونيسيا؛ إذ عمل بعضهم يف مهنة الطوافة، فكان يتّم استقبالهم يف ميناء جدة وتوفري وسائل النقل والسكن 

21 Christian Lekon, "The Impact of Remittances on The Economy of Hadhramaut, 1914 - 1967," in Freitag & Clarence-Smith, p. 265.

22 Christiaan Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning - The Moslims of the East-
Indian Archipelago, J. H .Monahan (Trans.) (Leiden: E. J. Brill, 1970), p. 218.

23 William G. Clarence Smith, Hadhrami Entrepreneurs in the Malay World c1750 to c1940 (Leiden and New York and Köln: Brill, 1997), p. 211.

فان دين بريخ، "اندماج املولدين العرب يف األرخبيل الهندي"، مسعود عمشوش )مرتجم(، التواصل، العدد 5 )كانون الثاين/ يناير 2001(، ص 93.  24

أمال رمضان عبد الحميد صديق، "الحياة العلمية يف مكة )1115ه - 1334ه(، )1703م - 1916م("، رسالة دكتوراه، قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية، جامعة   25

أم القرى، السعودية، 2006، ص 119.

ريزفان، ص 148.  26

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Ulrike+Freitag&search-alias=books&field-author=Ulrike+Freitag&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=William+Clarence-Smith&search-alias=books&field-author=William+Clarence-Smith&sort=relevancerank
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دراســات فريضة الحج من إندونيسيا إىل مكة املكرمة

فون. وكان هؤالء املطوفون يرسلون وكالءهم إىل إندونيسيا مقابل مبالغ  ومرافقتهم أثناء أداء مناسك الحج، مقابل مبالغ مالية يتقاضاها املطوِّ

مالية؛ من أجل دعوة الناس إىل أداء فريضة الحج وتقديم الوعود لهم بتسهيل ذلك عند وصولهم إىل مكة)27).

ومن العوامل املساهمة يف زيادة عدد الُحجاج اإلندونيسيي أيًضا، االهتمام الكبري الذي كانت تحظى به هذه البعثة من أهل مكة. 

بالحج والعمرة، وهي: الرضائب والرسوم  فقد كان ملوسم الحج عندهم أهمية اقتصادية كبرية؛ إذ كانت هناك عّدة مصادر للدخل ترتبط 

التي يتّم جمعها من الُحجاج والتجار، إضافًة إىل ما يتّم إنفاقه عىل سبيل الهبات والصدقات للسكان واملقيمي يف مكة املكرمة)28). ويف ظّل 

ارتفاع عدد الُحجاج اإلندونيسيي، وبقائهم فرتًة طويلًة يف مكة، فإّن الفائدة االقتصادية التي يجنيها أهل مكة من هذه البعثة كبرية، مقارنًة 

بغريهم من الُحجاج)29).

كما كانت هذه البعثة محّل اهتمام السلطات العثمانية التي كان لها مردود اقتصادي من عائدات الحج، إضافًة إىل أنه كان لبعثات 

الحج اإلسالمية املقبلة من البالد التي تقع تحت السيطرة األوروبية "مكانة اعتبارية" سياسية عند الدولة العثمانية التي تعّد نفسها ممثلًة 

للسيادة اإلسالمية عىل املسلمي يف مختلف أنحاء العالم؛ ولذلك فقد حرص املسؤولون العثمانيون يف مكة عىل تذليل الصعوبات أمام بعثة 

الحج اإلندونيسية، وتفاعلوا مع الشكاوى التي تصلهم، ومن بينها الشكوى التي ُرفعت إىل الخليفة العثماين، وتّم نرشها يف جريدة اللواء 

الصادرة يف 13 شعبان سنة 1333ه - 17 ترشين األّول/ أكتوبر سنة 1905م)30).

ثانيًا: موقف االستعامر الهولندي من فريضة الحج

لم يكن االستعمار الهولندي بوجٍه عاّم راضًيا عن انتشار الدين اإلسالمي وسط الشعب اإلندونييس، ولكنه يف الوقت نفسه لم يكن 

قادًرا عىل إيقاف اإلقبال الكبري عىل اعتناقه، بسبب انتشار الدعاة واملبرشين يف جميع الجزر اإلندونيسية املرتامية األطراف، وعدم قدرته 

عىل منع الناس من الدخول يف الدين اإلسالمي خوًفا من عداوتهم وثورتهم عليه، كما أنه لم يجد يف تحّول املجتمع اإلندونييس إىل الديانة 

اإلسالمية خطرًا يهدد مصالحه االستعمارية يف ظّل استقرار األوضاع يف إندونيسيا تحت حكمه.

عىل الرغم من هذا التساهل أو العجز من االستعمار الهولندي يف منع انتشار اإلسالم يف إندونيسيا الذي مّيز املرحلة األوىل من حقبة 

االستعمار الهولندي إلندونيسيا، فإّن هذا املوقف تغرّي يف القرن التاسع عرش امليالدي؛ إذ أصدرت الحكومة االستعمارية الهولندية عدًدا 

من القرارات واإلجراءات التي حاولت من خاللها منع املسلمي يف إندونيسيا من أداء فريضة الحج. وهذا املوقف املتشدد من االستعمار 

لَسفر  معادية  سياسة  انتهاج  إىل  دفعته  التي  األسباب  حول  التساؤالت  من  كثريًا  وضع  تحديًدا،  اإلسالمية  الفريضة  هذه  ضّد  الهولندي 

املسلمي اإلندونيسيي إىل مكة املكرمة أو رافضة لها. ولتفسري هذا املوقف ال بّد من إلقاء الضوء عىل األوضاع الداخلية يف إندونيسيا التي 

كانت سبًبا لإلجراءات التي اتخذتها السلطات الهولندية أو نتيجًة لها، وكذلك العوامل الخارجية التي تأّثر بها املجتمع اإلندونييس، وكانت 

سبًبا يف تغيري األوضاع الداخلية حتى أصبحت تمّثل خطًرا عىل مناطق نفوذ االستعمار الهولندي يف إندونيسيا.

هورخرونيه، ص 546.  27

طرفة عبد العزيز العبيكان، الحياة العلمية واالجتماعية يف مكة يف القرنني السابع والثامن للهجرة )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1996(، ص 187.  28

يؤكد ذلك ما أشارت إليه التقارير االقتصادية للحكومة االستعمارية الهولندية؛ إذ قّدرت املبلغ الذي يتّم رصفه سنوًيا من ُحجاج جزيرة جاوة بـستة عرش مليون روبية،   29

وهو يساوي ربع مليون جنية إسرتليني، جريدة بوروبودور، العدد 17، 10 / 5 / 1921، ص 3.

ماليك وأونال، ص 60.  30
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العوامل الداخلية

لم تكن فريضة الحج تثري قلق االستعمار الهولندي يف إندونيسيا، ولكن ما يرتتب عليها، أو تأثريها يف شخصية املسلمي وسلوكهم 

كان هو الباعث األسايس يف تكوين املوقف املعادي لفريضة الحج. فقد تميز سلوك العائدين من الحج بالحرص الشديد عىل إقامة الشعائر 

املجتمع  وسط  يف  مكانتهم  ارتفاع  إىل  إضافًة  إليها،  يصل  لم  التي  املناطق  يف  بنرشه  والقيام  اإلسالمي  الدين  بتعاليم  والتمسك  الدينية، 

اإلندونييس، ودعوتهم املسلمي إىل أن يكون لهم موقف من السيطرة الهولندية عىل إندونيسيا، ما جعل االستعمار الهولندي يضع العائدين 

من الحج تحت املراقبة الحكومية منذ سنة 1716م)31).

ولكن مراقبة الُحجاج لم تُعد ذات فائدة يف القرن التاسع عرش الذي كان يتوافد فيه اآلالف من مسلمي إندونيسيا عىل مكة املكرمة 

املساهمي  الدين اإلسالمي ومن  يعود إىل وطنه فيكون من هداة  للدراسة، ثم  يبقى بعضهم هناك مدًة طويلًة  الحج، وقد  ألداء فريضة 

يف انتشاره. وكانت النتيجة أْن ظهرت يف إندونيسيا يف القرن التاسع عرش بوادر االضطرابات التي أّدت إىل ظهور سلسلة من الثورات ضّد 

االستعمار الهولندي)32)؛ منها ثورة ديباجنيجارا، عام 1825م، يف جزيرة جاوة، وثورة جماعة بدري)33) يف سومطرة الغربية. ويف كلتا الثورتي 

كان الجهاد ضّد القوة االستعمارية الهولندية هو املحرك الرئيس لقيامهما واستمرارهما.

إجراءات  بفرض  الهولندية  االستعمارية  السلطات  قامت  الحج،  فريضة  أداء  يف  الراغبي  الُحجاج  من  املتزايدة  األعداد  وملواجهة 

جديدة سنة 1810م؛ منها تحديد مبلغ 110 فلورين مقابل الحصول عىل جواز السفر. وقد ارتفع هذا املبلغ يف ما بعد، ليصل إىل 220 فلورين 

سنة 1831م، كما تّم فرض غرامة بمبلغ 1000 فلورين عىل كّل من يذهب إىل الحج مخالًفا لهذه اإلجراءات)34).

وقد استغل االستعمار الهولندي استمرار ثورة جماعة بدري التي لم تخمد نريانها إال يف سنة 1840م، بفرض مزيد من العراقيل يف 

مسألة منح جوازات السفر. ففي سنة 1859م، أصبح عىل كّل حاج يريد الحصول عىل جواز سفر إىل الحج أن يحرض خطاًبا رسمًيا من املسؤول 

املحيّل عليه يفيد أنه قد ترك ألرسته ما يكفيها من املال والحاجات الرضورية حتى عودته من الحج)35)، وكان هدف السلطات الهولندية 

من وراء ذلك هو تخفيف مقدار األموال التي يحملها الحاج معه إىل مكة املكرمة، والتي كانت السلطات الهولندية ُتقدرها بمبلغ مقداره 

ألف جلدر هولندي)36). إضافًة إىل ذلك، كان الحجاج يأخذون بعض األموال األخرى؛ منها 100 جلدر ترسلها األرسة إىل ابنها الذي يتلقى 

التعليم يف مكة املكرمة، وما بي 50 و150 جلدر يرسلها أحد املريدين هديًة لعالم دين يف مكة، كما قد يرسل أحد الورثة مبلًغا من املال ألداء 

فريضة الحج، بداًل من أحد أقاربه املتوّفي. ويف أغلب األحيان يقوم بهذه املهمة واحد من الجاويي املستقرين يف مكة)37).

31 Ismail Hakk Göksoy, "The Policy of the Dutch Government towards Islam in Indonesia," I-Epistemology, accessed on 5 / 6 / 2016, at:

http://bit.ly/1TBE3kb

القادري، ص 25.  32

كلمة "بدري" تعني "بيضاء"، وهي إشارة إىل بياض املالبس وطهارة القلوب؛ إذ كان أتباعها يرتدون املالبس البيضاء رمزًا للنظافة، وكانوا يبثون يف نفوس األهايل   33

التعاليم اإلسالمية الغّراء. وقد نظموا هذه الحركة تنظيًما سياسًيا وجهزوها بالقوة العسكرية والروحية، وقاموا بتعميم هذه الحركة بالخطب واملناقشات وبإنشاء فروع كثرية يف 

القرى واملدن وخصوًصا األحياء الشعبية، وقد انضّم إليها كثري من الناس. واستطاع أنصار هذه الحركة إلحاق الهزيمة بالحكام املحليي وتوسيع نفوذهم يف سومطرة الغربية، 

ما جعل االستعمار الهولندي يتدخل للقضاء عىل هذه الحركة قبل أن يتسع نفوذها. واستمرت الحرب بي الجانبي حتى نجحت القوات الهولندية بمساعدة الحكام املحّليي 

يف القضاء عىل هذه الحركة يف سنة 1840م. انظر: قهر الدين اإلندونييس، هذه هي إندونيسيا )القاهرة: مطبعة الشبكبيش باألزهر، 1947(، ص 106.

34 Göksoy, p.75

35 Syed Muhd Khairudin Aljunied, "Western Images of Meccan Pilgrims in the Dutch East Indies, 1800 - 1900," Journalarticle, accessed on 
5 / 6 / 2016, at: http://bit.ly/1TYh0zm

جريدة حرضموت، 17 / 4 / 1924، ص 1.  36

هورخرونيه، ص 555.  37

http://i-epistemology.net
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وبعد أن ارتفع عدد الُحجاج الذين يرتددون عىل القنصلية الهولندية يف جدة مطالبي بمساعدتهم عىل الحصول عىل تذاكر للعودة إىل 

إندونيسيا؛ بسبب نفاذ أموالهم أو تعرضهم للرسقة، قامت السلطات الهولندية بفرض قانون )مصاريف الحاج(، وبموجبه تقوم السلطات 

الهولندية بتفتيش الُحجاج عىل نحٍو دقيق يف امليناء الذي تجمعوا فيه للسفر؛ ملعرفة مقدار املبالغ املالية التي يحملونها، وكانت ترّبر ذلك بأنه 

من أجل حمايتهم من الوقوع يف أزمة مالية يف مكة يف حال عدم أخذهم املبالغ الكافية، يف حي كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو منع 

الُحجاج من البقاء يف مكة فرتًة طويلًة. فقد كان َهمُّ الكثري من الُحجاج - وخصوًصا الفقراء منهم - هو كيفية الوصول إىل مكة واالستقرار 

فيها والبحث عن فرصة عمل. وبموجب هذا القانون، كان يتّم إجبار املسافرين إىل مكة عىل رشاء تذاكر للسفر ذهاًبا وإياًبا، حتى لو كانوا من 

طالب العلم الذين يبقون للدراسة هناك عّدة سنوات)38).

املسلمي من خالل تشددهم يف تطبيق  الُحجاج  الخناق عىل  بدور كبري يف تشديد  الهولنديي ساهموا  املوظفي  أّن  بالذكر  الجدير 

بتعرضهم  سفرهم؛  أثناء  حتى  اإلندونيسيي  بالُحجاج  يلحق  الهولندي  األذى  كان  لذلك،  ونتيجًة  حكومتهم.  تتخذها  التي  اإلجراءات 

كان  كما  عودتهم.  وأثناء  جدة  ميناء  إىل  إندونيسيا  من  الرحلة  فرتة  طوال  ومساعديه  الهولندية  السفينة  قبطان  من  والسخرية  لإلهانات 

دور  اإلندونييس،  املجتمع  والتقدير من  الكبرية  املكانة  إىل  إضافًة  املكرمة،  بعد عودتهم من مكة  الُحجاج  يرتديها  التي  العربية  للمالبس 

يف املعاملة القاسية التي يتعرض لها الُحجاج من املوظفي الهولنديي الذين ال يفرقون بي الُحجاج العاديي والُحجاج الذين قضوا فرتًة 

طويلًة يف مكة واكتسبوا معارف دينيًة كبريًة. وهؤالء يكون تأثريهم يف املجتمع اإلندونييس أكرب، فكانوا يخضعون لتفتيش دقيٍق وملراقبٍة عىل 

نحٍو دائم)39).

ووصلت األمور إىل أن قامت السلطات الهولندية بإجبار الُحجاج عىل إحضار شهادة تؤكد أداءهم لفريضة الحج، بحجة التخلص من 

"الُحجاج املزيفي" الذين يضعون العمائم عىل رؤوسهم مثل مدريس الدين وغريهم)40)، ولكّن هذه اإلجراءات ضّد الُحجاج لم تُحل دون 

قيام الثورات اإلسالمية ضّد االستعمار الهولندي. ففي عام 1873م، قامت ثورة يف أتشيه يف سومطرة الغربية، وتطورت من ثورة وطنية إىل 

ثورة إسالمية خاضها املسلمون تحت راية الحرب املقدسة أو الجهاد املقدس، وهي ُتَعّد من أقوى الحروب التي خاضها الشعب اإلندونييس 

ضّد االستعمار الهولندي يف القرن التاسع عرش، وأطولها أمًدا، وأكرثها رضاوًة، وقد امتدت خالل الفرتة 1873 - 1903م)41). كان للحجاج دور 

كبري يف قيام هذه الثورة من جهة قيادتها، واالشرتاك فيها وتقديم الدعم لها، وبرز هذا الدور عىل نحٍو أكرب يف التمرد اإلسالمي الذي اشرتك 

فيه عدد كبري من الُحجاج سنة 1888م، وعرف باسم جهاد "الباننت" املقدس من أجل إنقاذ الروح الدينية)42).

بمدى  يتعلق  وهو  الُحجاج"،  "اختبار  قانون  مثل  اإلجراءات  من  مجموعة  بفرض  هولندا  قامت  الُحجاج،  عدد  لتقليل  سعيها  ويف 

معرفتهم للمعلومات التي ُتمّكنهم من أداء فريضة الحج بطريقة صحيحة، وال يسمح لهم بالسفر إال بعد اجتيازه)43).

العوامل الخارجية

السلطات  بدأت  الهولندي،  لالستعمار  وعداوته  اإلندونييس  الشعب  كراهية  مستوى  وارتفاع  الداخلية  الثورات  بعض  قيام  مع 

االستعمارية الهولندية تبحث عن األسباب الكامنة وراء ذلك، فوجدت أّن ملكة املكرمة دورًا رئيًسا يف ذلك، وخصوًصا يف ظّل استمرار بعثات 

الحج السنوية إليها.

القادري، ص 98.  38

هورخرونيه، ص 573.  39

القادري، ص 98.  40

يحيى محمد أحمد غالب، الهجرات اليمنية الحرضمية الحديثة إىل إندونيسيا يف الفرتة  1839 - 1914 )حرضموت: تريم للدراسات والنرش، 2008(، ص 308.  41

42 Azyumardi Azra, "A Hadrami Religious Scholar in Indonesia: Sayyid Uthman," in Freitag & Clarence-Smith, p. 253.

القادري، ص 98.  43
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االهتمام  هذا  فإّن  إسطنبول،  يف  بعثتها  عرب  وذلك  الحجاز؛  يف  األوضاع  عىل  مّطلعًة  كانت  الهولندية  الحكومة  أّن  من  الرغم  وعىل 

توّقف عىل جمع املعلومات التي تربز أهميتها عند دراسة التاريخ املحيل للمنطقة. ويف سنة 1838م، بدأت الحكومة االستعمارية ُتويل فريضة 

الحج اهتماًما خاًصا. وبعد مرور ثالثي سنًة، سمح األتراك للهولنديي بفتح قنصلية لهم يف جدة لرعاية مصالح الُحجاج وتسهيل العالقات 

التجارية، يف حي كان الهدف األسايس منها مراقبة الُحجاج املقبلي من الهند الرشقية الهولندية إىل مكة املكرمة. وتشري املصادر الهولندية 

إىل أّن القنصل الهولندي ُشغل بحّل املشكالت التي كانت تواجه الُحجاج أكرث من اهتمامه بجمع املعلومات عنهم)44).

كّل ما سبق ذكره دفع السلطات االستعمارية الهولندية إىل االهتمام بدراسة املكان الذي يسافر إليه املسلمون ألداء فريضة الحج، 

 Snouck Hurgronje (45(ومعرفة دوره وأثره فيهم. فلجأت إىل املسترشقي من أبنائها ملساعدتها يف هذا املجال، ومنهم سنوك هورخرونيه

الذي قىض يف مدينة جدة خمسة أشهر، ويف مكة سبعة أشهر، وتعايش مع الُحجاج اإلندونيسيي واملقيمي يف مكة، ودرسهم عن قرب 

وأصدر كتاًبا يف ذلك سنة 1888م، إضافًة إىل العرشات من الرسائل التي كان يبعثها إىل املسؤولي الهولنديي، ومجموعة من املقاالت التي 

نرشها يف عّدة مجالت)46).

الُحجاج املقبلي من  النشيط لهؤالء  إّن االختالط  الُحجاج اإلندونيسيي، يقول سنوك هورخرونيه  وبخصوص دور مكة وتأثريها يف 

مختلف جزر الهند الرشقية الهولندية مع بعضهم، إضافًة إىل املقيمي يف مكة، ينجم عنه تبادل اآلراء واألفكار التي تؤدي إىل إيجاد قًوى 

وطنية تتحدى جموع غري املسلمي )الهولنديي(، وهذه القوى يبدو أّن اإلسالم ينرشها من مركزه الروحي يف مكة. كما أّن الكثري من هؤالء 

الُحجاج يتعّلمون الواجبات الدينية يف مكة ويعتادون أداءها، فإذا رحلوا إىل بلدهم عادوا شديدي التمسك بعقيدتهم، ثّم إّنهم يطيعون 

أوامر قادتهم املوجودين يف مكة، ويمكننا أن ندرك مدى هذا التأثري من خالل الكتيبات اليدوية املستعملة يف املدارس اإلسالمية يف جاوة 

وسومطرة وبورنيو. ويف أغلب األحيان، تحّل املؤلفات األدبية الجديدة التي ُأّلفت يف مكة محّل املؤلفات املكية القديمة يف املدارس اإلسالمية 

يف جزر الهند الرشقية الهولندية عند صدورها. وتأيت الكتب املقبلة من مكة يف مقّدمة الحاجات املستوردة إىل إندونيسيا. ويقوم بتأليف هذه 

الكتب علماء جاويون استقروا يف مكة، أو علماء مّكيون يحظون بتقدير سكان الهند الرشقية واهتمامهم)47).

وقد توفرت هذه املؤلفات بعد إنشاء مطبعة حكومية يف مكة سنة 1884م، وقد كانت لها أهمية خاصة بالنسبة إىل إندونيسيا؛ إذ كانت 

تطبع الكتب باللغة العربية وباللغة املاليوية)48).

وتأيت خطورة الحج، من وجهة النظر الهولندية، من األخبار التي يحصل عليها الحاج يف مكة املكرمة من أبناء الجالية اإلندونيسية 

املستقرة هناك، والذين يحدثون أبناء جلدتهم املقبلي ألداء فريضة الحج عن عظمة اإلسالم يف أيامه األوىل، وعن الجهاد ضّد الكافرين. 

كما يصورون لهم عظمة السلطات العثمانية وقوتها ووجوب الخضوع والتبعية لها بوصفها املسؤولة عن املسلمي يف جميع أنحاء العالم، 

ويحدثونهم أيًضا عن أهمية إسطنبول العاصمة السياسية للعالم اإلسالمي التي توازي أهمية مكة؛ بالنظر إىل أنها املركز الديني للمسلمي.

وتأيت خطورة الحج أيًضا من اجتماع الُحجاج سواء يف السفينة التي تنقلهم، أو يف الحج من مختلف مناطق إندونيسيا؛ ولذلك فإّن 

املناطق التي فيها ثورات ومشكالت مع الهولنديي، وبخاصة منطقة أتشيه يف أغلب األحيان يتحدث أبناؤها بفخر عن مقاومتهم لالستعمار 

نيقوالوس فان دام وآخرون، هولندا والعالم العريب منذ القرون الوسطي حتى القرن العرشين، أسعد جابر )مرتجم( )الهاي: وزارة الخارجية الهولندية، 1987(،   44

ص 42.

كريستيان سنوك هورخرونيه )1857 - 1936(: مسترشق هولندي، أعلن إسالمه وتزوج امرأًة مسلمًة وزار مكة. تّم تعيينه مستشارًا سياسًيا للشؤون اإلسالمية والعربية   45

يف باتافيا خالل الفرتة 1889 - 1907م. ونظرًا إىل خدماته الجليلة التي قدمها لحكومته، تّم تعيينه أستاًذا يف جامعة ليدن يوم 23 كانون الثاين/ يناير 1907. انظر: القادري، 

ص 35.

46 Aljunied, p. 115.

هورخرونيه، ص 581 - 592.  47

مارتن فان برونسن، الكتاب العريب يف إندونيسيا، قاسم السامرايئ )مرتجم( )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، 1995(، ص 25.  48
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باالستعمار  عالقتهم  يف  التفكري  يعيدون  ويجعلهم  الهولندية  االستعمارية  للسلطات  الخاضعة  املناطق  أبناء  يثري  ما  الكافر،  الهولندي 

الهولندي، ويف رضورة مقاومته وإخراجه من مناطقهم بوصف ذلك من واجبات املسلم الدينية)49).

اتحاد  تكوين  إىل  تدعو  التي  األفكار  ظهور  مع  عرش،  التاسع  القرن  من  األخري  الربع  يف  درجاته  أعىل  إىل  املكرمة  مكة  أثر  يصل 

عبد  العثماين  السلطان  وجد  وقد  اإلسالمية".  "الوحدة  أو  اإلسالمي"  "التضامن  أو  اإلسالمية"  "الجامعة  مسّمى  تحت  عاملي  إسالمي 

الحميد الثاين )1842 - 1918م( يف هذه األفكار وسيلًة لتقوية مركز الدولة العثمانية يف العالم اإلسالمي، فقام بإرسال مجموعة من العلماء 

والشخصيات املشهورة إىل املسلمي يف الهند وجاوة وسنغافورة وماليزيا، وسومطرة، وغريها، تدعوهم إىل إحياء روح الخالفة اإلسالمية)50)، 

خصوًصا أّن الدولة العثمانية كانت تُعّد نفسها مسؤولًة عن الشعوب اإلسالمية، وأّن لها الحق يف السيادة عليها، سواء كانت تحت نفوذها 

أو تحت االحتالل األجنبي)51).

وقد أوعزت السلطات العثمانية إىل املسؤولي بمكة يف استثمار فريضة الحج إليصال أفكار الجامعة اإلسالمية إىل مختلف بالد العالم 

اإلسالمي، وبخاصة إىل إندونيسيا التي كانت ُتعّد من أكرب البلدان اإلسالمية التي يذهب أبناؤها ألداء هذه الفريضة)52).

كبريًة  آمالهم  وكانت  مكة،  يف  املستقرين  اإلندونيسيي  يف  كبريًا  اإلسالمي  العالم  تجتاح  التي  اإلسالمية  الحركات  تأثري  كان  لقد 

بنجاحها، وأعلنوا تأييدهم لها من خالل قيامهم بجمع التربعات للدولة العثمانية خالل فرتة حربها مع روسيا )1877 - 1878م(. وكثريًا ما 

كان هؤالء يعرّبون عن أمانيهم املتمّثلة بأن يأيت يوٌم تتخلص فيه مناطقهم يف إندونيسيا من املشكالت الداخلية ويّتحدون تحت راية الجهاد 

املقدس ضّد االستعمار الهولندي؛ حتى يتّم التخلص منه وإقامة إمرباطورية إسالمية تضم كّل األرايض اإلندونيسية)53).

لها  قنصاًل  املوصيل)54)  العزيز  عبد  بتعيي  قامت  إندونيسيا،  يف  اإلسالمي  باملجتمع  عالقتها  تقوية  إىل  العثمانية  السلطات  سعي  ويف 

إىل حي وصول القنصل العثماين يف عام 1883م، وقد استطاع القنصل العثماين أن يحقق نجاًحا كبريًا يف كسب الدعم للقضايا العثمانية، 

بالحصول عىل تربعات مالية لُدور األيتام ولجرحى الحرب، وكذلك للمشاريع التي تقوم بها الدولة العثمانية)55).

للعرب  دعوًة  فوّجهت  املمكنة،  الوسائل  بكّل  به  عالقتها  وتقوية  اإلسالمي  العالم  إىل  رسالتها  إيصال  عىل  العثمانية  الدولة  عملت 

العثماين، وأرسلت أّول  العليا يف إسطنبول عىل نفقة السلطان  العلمية  باملعاهد  أبنائهم لاللتحاق  واملجتمع اإلسالمي يف إندونيسيا إلرسال 
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ويف محاولة ملنع التأثري الخارجي املقبل من مكة املكرمة ومن العاصمة العثمانية إسطنبول، طالب املسترشق سنوك من حكومته بقطع 

كّل صلة تربط البالد اإلندونيسية بالعالم اإلسالمي، ُمبّيًنا أّن الخالفة ليست مثل البابوية ال شأن لها بالسياسة، بل هي رئاسة سياسية، 

محذرًا حكومته من انتشار أفكار الجامعة اإلسالمية ألّن خطورتها عىل االستعمار الهولندي أكرب من القومية الوطنية، وطالبها باتخاذ مواقف 

صارمة ملنع التقارب بي املسلمي يف إندونيسيا وباقي الدول اإلسالمية، مشريًا إىل رضورة منع القناصل األتراك من التواصل مع املسلمي 

يف إندونيسيا، وإيقاف جمع التربعات لسكة حديد الحجاز وتقديم املعونات لضحايا الحرب العثمانية، ومنع ذكر السلطان العثماين يف خطبة 

الجمعة، ومراقبة التعليم الديني)57).

وبفضل التقارير التي كان يرفعها سنوك، عرفت السلطات الهولندية خطورة الدور الذي تقوم به مكة املكرمة يف موسم الحج، أو من 

خالل الجالية اإلندونيسية التي استقرت فيها. ويف محاولة لتضييق الخناق عىل املقيمي يف مكة املكرمة، طالبت السلطات الهولندية من 

قنصلها يف جدة بعدم التعاون مع الُحجاج الذين يحتاجون إىل املساعدة املالية أو تذاكر للعودة، يف حال بقائهم مّدة أكرث من الفرتة الالزمة 

ألداء فريضة الحج، ورفضت املقرتح الذي قدمه قنصلها بإنشاء جمعية خريية ملساعدة الُحجاج الذين يقعون يف ضائقة مالية يف الحجاز، 

حتى ال يكون عندهم أمل يف الحصول عىل املساعدة، ووجهت املوظفي إىل رضورة تنبيه الُحجاج إىل أنهم لن يحصلوا عىل مُعونة مادية من 

القنصل الهولندي يف جدة، يف حال نفاذ أموالهم أو فقدانها يف الحج)58).

وقد وصل املسترشق الهولندي سنوك هورخرونيه إىل قناعة مفادها أّن اإلندونيسيي من أشّد املسلمي محافظًة عىل الحج، وأّن وضع 

العقبات أمامهم من الحكومة الهولندية سوف يجلب لها الكراهية واالضطرابات. لذا، يوصيها بقوله: "إّن عىل الحكومة الهولندية أن تسلك 

سبياًل وسًطا، فال تحّث عىل فريضة إسالمية وال تنهى عنها، وقد أحسنت صنًعا يف الطريقة التي اتبعتها يف فريضة الزكاة، فقد أعلنت أنها 

تعتربها من قبيل الصدقة االختيارية، فال تحمل أحًدا عليها بالقوة، وال تمنعها")59). ولكن السلطات االستعمارية الهولندية لم تتقبل هذ 

الرأي واستمرت يف موقفها املعادي لفريضة الحج، ويف وضع العراقيل أمام املسلمي يف إندونيسيا، حتى وصل األمر بها إىل فرض ضمان 

مقداره خمسمئة روبية عىل كّل مسلم إندونييس يرغب يف أداء فريضة الحج، ما دفع الكثريين منهم إىل الهروب من هذه اإلجراءات بالتسلل 

إىل سنغافورة والسفر منها إىل مكة املكرمة)60).

وهكذا نجد أّن السياسة االستعمارية الهولندية يف إندونيسيا لم تنجح يف منع املسلمي يف إندونيسيا من السفر إىل مكة املكرمة ألداء 

فريضة الحج، وذلك لألسباب اآلتية:

ӵӵ.انتشار الدين اإلسالمي يف إندونيسيا حتى أصبح دين األغلبية

ӵӵ.تخوف االستعمار الهولندي من قيام ثورة ضّده يف حالة استخدام القوة ملنع الُحجاج من السفر إىل مكة

ӵӵ.مساحة إندونيسيا الكبرية تجعل من الصعوبة تطبيق اإلجراءات الهولندية أو تمنع التسلل منها إىل املستعمرات اإلنكليزية والسفر منها

ӵӵ.عدم امتالك االستعمار الهولندي للقوات الكافية التي تمّكنه من فْرض اإلجراءات أو تمّكنه من إخماد الثورات يف حالة اشتعالها

ӵӵ.تمّسك املسلمي يف إندونيسيا بفريضة الحج واستخدام كّل الوسائل من أجل تحقيقها

هورخرونيه، ص 47 - 46.  57

القادري، ص 99.  58

هورخرونيه، ص 43.  59

بوروبودور، العدد 15، جاكرتا، 10 / 4 / 1921، ص 5.  60
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خامتة

يكتسب البحث أهميته من تناوله لفريضة دينية إسالمية تعّدت أهميتها املجال الديني، لتساهم يف صناعة الحوادث التاريخية وترتك 

بصماتها يف املجال السيايس يف الدول ذات العالقة؛ فقد حركت هذه الفريضة الشارع اإلندونييس ضّد االستعمار الهولندي الذي بدأ يشعر 

بخطورة املوقف، وبدأ يتخذ اإلجراءات التي يحاول من خاللها حماية مناطق نفوذه بوضع حّد لتأثري فريضة الحج يف املجتمع اإلسالمي 

الوقت وتطور الحوادث املرتبطة بفريضة الحج، اتسع املجال املكاين املرتبط بها ليشمل مكة املكرمة، والعاصمة  إندونيسيا. ومع مرور  يف 

العثمانية، إىل جانب املجتمع املحيّل يف إندونيسيا واالستعمار الهولندي، ما جعل نتائج هذا البحث تدور حول املحاور التالية:

املحور األول: يتعلق باملسلمني يف إندونيسيا

إّن املسلمي يف إندونيسيا من أشّد املسلمي محافظة عىل أداء فريضة الحج. وإّن هذه األهمية يحّث عليها الدين اإلسالمي واإلرث 

الديني القديم للمجتمع اإلندونييس، إضافًة إىل الطرق الصوفية التي ساهمت يف انتشار اإلسالم يف إندونيسيا.

تعّددت الفوائد التي تعود عىل املسلمي يف إندونيسيا من أداء فريضة الحج وزيارة مكة املكرمة فأصبح لها مردود:

ӵӵ.ديني: يكمل به املسلم أركان دينه املفروضة عليه

ӵӵ.تعليمي: يكتسب املسلم وأبناؤه العلوم الدينية املختلفة

ӵӵ.اجتماعي: يحصل املسلم عىل مكانة مرموقة يف مجتمعه تعود عليه بمنافع دنيوية

ӵӵ.سيايس: تنوير الوعي السيايس للمجتمع اإلسالمي، فيدرك املسلم واجباته نحو وطنه، ويبحث عن حقوقه املغتصبة

ӵӵ.اقتصادي: الحصول عىل فرص عمل يف مكة يف مجال التجارة ويف الطوافة وخدمة الُحجاج

املحور الثاين: االستعامر الهولندي

تعامل هذا االستعمار مع فريضة الحج من منظور سيايس، وليس من ديني، استناًدا إىل النقاط التالية:

ӵӵ.عدم معارضته ملمارسة الشعائر الدينية التي يقوم بها املسلمون يف إندونيسيا

ӵӵ.لم يكن ضّد فريضة الحج، ولكنه وجد يف اآلثار التي ترتكها يف سلوك املسلمي العائدين منها خطًرا عىل مناطق نفوذه

ӵӵ ربط بي قيام الثورات اإلسالمية ضّده وبي أداء فريضة الحج وَعّد هذه الفريضة السبب الرئيس لقيام تلك الثورات، ما جعله يضع

القيود أمام املسلمي الراغبي يف السفر إىل مكة.

ӵӵ ترّكزت جهود الهولنديي يف رصف اهتمام املسلمي يف إندونيسيا عن فريضة الحج، ولم يقم بمنعهم، فكان يسمح للذين تجاوزوا

الصعوبات والرشوط التي وضعها بالسفر إىل مكة املكرمة.

ӵӵ لم تكن اإلجراءات التي اتخذها من أجل مصلحة الشعب اإلندونييس، كما كان يّدعي، وإنما خوًفا عىل مصالحه ومناطق نفوذه

يف إندونيسيا.

املحور الثالث: مكة املكرمة

إىل جانب مكانتها الدينية العظيمة، ارتفع شأنها يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش استناًدا إىل ما ييل:
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ӵӵ دورها يف نرش اإلسالم يف العالم اإلسالمي من خالل الُحجاج أو طالب العلم الذين كان لهم دور كبري يف مجتمعاتهم بعد عودتهم

إليها وخصوًصا يف إندونيسيا.

ӵӵ تحت وقوعها  بسبب  مرص  يف  األزهر  دور  تراجع  ظّل  يف  واإلسالمية  العربية  البالد  يف  الديني  التعليم  مراكز  أهّم  من  أصبحت 

االحتالل اإلنكليزي.

ӵӵ ارتفاع مكانتها السياسية فقد حرصت السلطة العثمانية يف إسطنبول عىل أن تصبح السيادة عىل مكة للباب العايل، بعد أن كانت تابعًة

للسلطة الحاكمة يف مرص واليمن.

ӵӵ الخالفة إعادة هيبة  إىل دعمها يف مجال  إسطنبول  السياسة اإلسالمية يف  القوة  بظهور حاجة  للسياسة اإلسالمية  أصبحت مركزًا 

اإلسالمية، ونرش أفكار الجامعة اإلسالمية.

ӵӵ.أصبحت الدول األوروبية تعمل ملكة حساًبا كبريًا وتخاف أثرها يف الرعايا املسلمي الذين يقعون تحت سيطرتها

ӵӵ الجهد الكبري الذي بذلته الدول األوروبية يف سبيل منع وصول الُحجاج املسلمي يف الدول التي تقع تحت سيطرتها بسبب تأثريها

فيهم، وخوًفا من هذه الدول عىل مناطق نفوذها.

ӵӵ قيام الدول األوروبية بإرسال املسترشقي والدبلوماسيي والجواسيس إىل مكة املكرمة؛ من أجل مراقبة بعثات الحج اإلسالمية ورفع

تتناول  تاريخيًة  مادًة  التي قّدمت  والرحالة  العديد من مؤلفات املسترشقي  الحج، فظهرت  املسلمي خالل فرتة  تقارير عّما يدور بي 

مختلف مجاالت الحياة يف مكة املكرمة والحجاز.
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مورســت رقابــة صارمــة ضد كّل ما يتعلــق مبراجعة الرواية الرســمية املتعلقة بالفــرتة النازية، ليس يف أملانيا فحســب، 
وإمنــا يف غالبيــة الدول األوروبية؛ فاملنعطف غــر املتوقع الذي اتخذه املجتمع الرأســاميل األملاين، وبالخصوص مع 
صعود النازية، انتهى بكارثة الحرب الكونية الثانية وتجربة املحرقة املؤسســاتية التي تختزل بداخلها كّل الروخ والجروح 
املطبوعة بندوب ال متحي، بوصفها تجربة ال سابق لها؛ فقد بلغ املوت مستويات قياسية ال ميكن تصّورها، ومتثَّل شكلها 

األقىص باإلبادة الجامعية (الهولوكوست). 

إّن القضايــا املرتبطــة بفرتة النازيــة يف أملانيا خلقت الكثر مــن النقاش الداخيل بن مؤرخن متخصصن وفالســفة عى 
قــدر كبر من األهمية، وتركَّز الجدل باألســاس حول قضايا من قبيل فرادة النازية وجرامئهــا. وإذا كان التقليد األملاين بعد 
الحرب العاملية الثانية رّســخ فكرة تجّنب الخوض يف القضايا املرتبطة بهذه الحقبة من باب الشــعور بالذنب وتأنيب الضمر 
الــذي الزم املؤرخن األملان، فإّن عدًدا مــن التوجهات التاريخية الجديدة اليوم، يف أملانيــا، فتح ملفات النازية والقضايا 
املرتبطة بها. ويف الوقت الذي ركز فيه بعض الدراسات البيوغرافية عى الحياة الشخصية لهتلر وربط بينها وبن أدواره 
يف سياسة الحل النهايئ واملجال الحيوي إلثبات الخطيئة الفردية، فإّن دراسات أخرى ركزت، عى العكس من ذلك، عى 

إبراز العوامل املرتبطة بالسياق العام. 

ميثّل تاريخ الحياة اليومية يف أملانيا اليوم أحد التوجهات الجديدة لإلستغرافيا األملانية التي استطاعت تجاوز التابوهات 
املرتبطة مبرحلة ما بعد ســقوط الرايخ الثالث، ومن هنا تأيت أهمية تناول هذا املوضوع الذي يســلّط الضوء عى مســار 

تجربة فريدة يف الكتابة التاريخية األوروبية.

تاريخ الحياة اليومية، التاريخ املفاهيمي، أدولف هتلر، التحليل النفيس التاريخي، فولكر أولريش، حنة آرندت كلامت مفتاحية:

Since the Second World War, large parts of the Nazi past have been off limits to critical discussion in Germany 
and across Europe. The unexpected turn taken by German capitalist society following the rise of the Nazis ended 
with the catastrophe of World War II, and the institutionalization of mass slaughter. Issues connected with the 
Nazi period in Germany have created considerable internal debate among major historians and philosophers 
focused on questions such as the uniqueness of Nazism and its crimes, and whether the German tradition after 
World War II enshrined an avoidance of dealing with issues linked to the Nazi period out of feelings of guilt and 
self-reproach felt by German historians. However, a number of new directions in historical research in Germany 
have opened up the subject of the Nazis and related issues. The history of the everyday life (Alltagsgeschichte) 
forms one of the new avenues in German historiography that has been able to overcome the taboos around 
the period following the fall of the Third Reich. An exploration of this topic could shed light on a previously 
neglected, unique experience in European history.

Keywords: History of Everyday Life, Conceptual History, Adolph Hitler, Psychohistory, Volker Ullrich, Hannah Arendt
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مقدمة

إّن التجربة املرعبة للنازية جعلت املؤرخي األملان بعد الحرب غري قادرين عىل تجاوز الشعور بتأنيب الضمري واملسؤولية عّما وقع. إّنه 

إحساس جماعي بالذنب غري القابل للتقادم، والذي ال يمكن تربيره بأّي حال، بحكم االستثناء الذي ُتمّثله فرادته. ذلك أّن فرادة الجرائم 

النازية أحدثت ما يشبه القطيعة يف االستمرارية الزمنية التي أصابت القومية األملانية منذ العهد الهتلري. ولذا كان أمام املؤرخي الحاليي، 

وعىل رأسهم مجموعة تاريخ الحياة اليومية، تحّدي الخروج من هذا الوسواس القهري املتوارث، وإقامة تواصل جديد بي املايض والحارض 

من خالل تحرير اإلستغرافيا األملانية من هيمنة التيار القائل باستمرارية الكارثة بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية، إذ دافع املؤرخون الجدد 

ُق النسيان ال بد أن ُتوازيه قراءة ُمْرِضية للتاريخ  عن رضورة تجاوز عقدة الذنب من خالل فتح ملفات النازية بغرض الفهم دون التربئة، َفَتحقُّ

القريب، تضع موضع املساءلة كّل ما يتعلق بهذه الفرتة الشائكة من التاريخ.

إّن فكرة املراجعة لهذه الحقبة تناولت باألساس سؤال من يتحمل مسؤولية الفاجعة؟ هل أولئك الذين ساهموا فيها مبارشة فحسب؟ 

أم يتحمل ذلك شعٌب بكامله؟ أين تبدأ املسؤولية الفردية وأين تنتهي؟ وهل بالفعل ُتمثِّل جرائم اإلبادة النازية حدًثا فريًدا من نوعه، وغري 

قابلة للمقارنة بغريها؟

لقد تصاعد الخالف بي التيار القصدي والتيار الوظيفي حول هذه املسائل يف أملانيا. وهو أمر ساهم يف تطوير النقاش النقدي الذي 

ة القوية التي حدثت بي الفالسفة واملؤرخي األملان ابتداًء من سنوات الثمانينيات من القرن املايض، وانتهى األمر يف  بلغ ذروته مع املشادَّ

التسعينيات منه إىل تصالح أملانيا مع ذاتها، ومع جزء من تاريخها، وبالخصوص بعد انهيار الجدار، حيث َتمَّ التخلص تدريجًيا من فكرة 

املسلك الخاص األملاين املتفرد يف الكتابة التاريخية، مما أعاد أملانيا من جديد إىل وضعها التاريخي الطبيعي.

السياق العام لربوز تاريخ الحياة اليومية

برز تاريخ الحياة اليومية األملاين واملسمى Alltagsgeschichte يف ثمانينيات القرن املايض، يف سياق إعادة االعتبار للتواريخ املحلية، 

ولتاريخ الزمن الحارض تحديًدا، ويمكن تشبيهه مجازًا بعملية "خصخصة للتاريخ الكبري" املرتامي األطراف املسمى التاريخ الشمويل، من 

خالل تخفيض مقياس املالحظة)1).

يتوخى التاريخ اليومي األملاين مواجهة اإلنسان واملجتمع بمسؤولياتهما تجاه ما وقع يف املايض القريب، ويف الوقت نفسه تحقيق هدف 

تطهريي، ويتمثل األمر بالتخلص من عقدة الذنب Schuldgefühl التي الزمت لفرتة طويلة املؤرخي األملان الذين أهملوا أحداث الحقبة 

املعارصة إهمااًل كبريًا، وبالخصوص الفرتة املمتدة من وصول هتلر إىل الحكم وإىل غاية نهاية الحرب العاملية الثانية.

وهو  "امليكروستوريا")2)،  باسم  إيطاليا  يف  املعروف   Mikrogeschichte املجهري  بالتاريخ  جوهره  يف  شبيه  اليومية  الحياة  تاريخ  إّن 

اد مدرسة الحوليات وجعلوا منه مدخاًل لإلجابة عن تساؤالت  اليومية الذي وضعه روَّ مختلف يف املنظور والرؤية عن مفهوم تاريخ الحياة 

التاريخ االقتصادي واالجتماعي.

جيوفاين ليفي، "عن التاريخ املصغر"، يف: نظرات جديدة عىل الكتابة التاريخية 2، قاسم عبده قاسم )مقدم ومرتجم(، سلسلة العلوم االجتماعية للباحثي، عدد 1591   1

)القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2010(، ص 141.

أعاد التاريخ املجهري، املعروف يف إيطاليا باسم Microstoria للفرادة وضعها االعتباري بعد تواريها ملدة طويلة، إذ كان املؤرخ يرّكز قبلها فقط عىل املعدالت اإلحصائية   2

واالنتظامات التاريخية يف إطار كمي Quantitative وسالسيل Serial، انظر:
François Dosse, L'histoire ou le temps réfléchi, Collection dirigée par Jean-Michel Besnier (Paris : Hatier, 1999), p. 76.
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يسعى تاريخ الحياة اليومية إىل التوصيف املكثَّف للقضايا واملواضيع التي يتناولها)3). وقد ساد يف أوساط املؤرخي األملان الجدد الذين 

Georg- أوغست  جورج  باسم جامعة  رسمًيا  املعروفة   ،Universität Göttingen غوتنجن  جامعة  يف  مختلًفا  تاريخيا  ومنهجا  تيارًا  أسسوا 

August Universität التي تعّد من بي أهم املراكز البحثية يف أملانيا عىل مستوى اإلنتاج العلمي. وقد ساهم يف انبثاق هذا املفهوم الجديد 

بغوتنجن)4)،  للتاريخ  التاريخية، وعضو معهد ماكس بالنك  األنرثوبولوجيا  وأستاذ  املؤرخ   ،Hans Medick للتاريخ كٌل من هانس مديك 

واولف لودتكه Alf Luedtke أستاذ التاريخ املعارص يف جامعة هانوفر، والباحث يف املعهد نفسه أيًضا.

وقد تفّرع عن تيار التاريخ اليومي لبسطاء الناس تياٌر آخر يتقاطع معه يف عدد من النقاط، هو تيار املفاهيم الذي يعتمد مقاربة متعددة 

التخصصات، ويطلق عىل هذا التوجه البحثي اسم Begriffsgeschichte ، وهو يتناول بالتتبع والدراسة الدالالت التاريخية للمصطلحات 

واملفاهيم، بوصفها تمثِّل مدخاًل بالغ األهمية لفهم تطور األفكار ونظم القيم واملمارسات الثقافية عىل مّر الزمن، وُتمثِّل اللغة بالنسبة إىل 

ار عرب تقليدين أكاديميي سابقي:  خ هذا التيَّ ار املفاهيمي مؤرشا عىل الواقع املعطى، بل هي عامل أسايس يف بناء الواقعة التاريخية. ويرتسَّ التيَّ

يهتم األول بتاريخ األفكار السياسية والفلسفية، والذي ينحدر من القرن الثامن عرش، وبخاصة من مرشوع املعجم التاريخي للمفاهيم، 

ويهتم الثاين بتاريخ املصطلحات واملفاهيم التي تطورت مع البحث الفيلولوجي انطالًقا من القرن التاسع عرش. إّن التاريخ املفاهيمي الذي 

ابَقْي املختلَفْي يف أهدافهما، ازدهر يف أملانيا ابتداًء من سنة 1950 عرب مفهوٍم خاص ومختلف؛ فعرْب املفاهيم والحقول  يرجع للتقليَدْين السَّ

الداللية التي تؤطرها يتحّول املايض إىل تاريخ، وَعرْبَُهما يتمفصل املعيش التاريخي بوصفه تجربة ذاكراتية)5).

الفلسفة  ة من  املستمدَّ املفاهيم  املؤرخي األملان عىل  اعتماد  املفاهيمي،  التاريخ  وتيار  اليومية  الحياة  تيار  التوجهي،  نلمس يف كال 

ومن علم االجتماع، مع استمداد كبري من ماكس فيرب Max Weber تحديًدا. وال بد من اإلشارة إىل أّن هذه اإلستغرافيات قطعت عالقتها 

أواسط  التاسع عرش وحتى  القرن  أملانيا خالل  التاريخ يف  الذي هيمن عىل حقل  )الوضعاين(  املَؤْرَخن  للتاريخ  التقليدي  املفهوم  نهائًيا مع 

القرن العرشين)6).

س يف برلي مع بداية الثمانينيات، حيث بدأ يرتعرع تياٌر جديد يف الكتابة التاريخية قريب  إّن أول مركز بحث لتاريخ الحياة اليومية تأسَّ

أيًضا مع ورشة عمل  إنكلرتا  ل ضمن تيار عاملي تطور يف إسكندنافيا ويف  التاريخ املجهري اإليطايل، وقد ُسجِّ جًدا يف مناهجه وأسسه من 

التاريخ)7)؛ فجاء النقد عميًقا سواء عىل مستوى املوضوع أو املنهج عىل أيدي املؤرخي املاركسيي اإلنكليز، مسنودين يف ذلك بمجموعة تاريخ 

الحياة اليومية األملانية التي تبنَّت بدورها املقاربة من أسفل، بحيث أفسحت املجال للفاعلي، يف خروٍج رصيح وقطع نهايئ مع تقاليد املسلك 

املتفرد االستثنايئ الذي كّبل خالل املرحلة السابقة اإلستغرافيا األملانية)8).

التوصيف املكثف: عبارة استعارها كليفورد غريتز Clifford Geertz من الفيلسوف جيلربت رايل Gilbert Ryle، وهي تستعمل لإلشارة إىل وصف السلوك اإلنساين   3

حي ال يكتفى بوصف السلوك الظاهر بل يرشح السياق الذي جرى فيه هذا السلوك، ما يضفي معنى عليه ال يكون واضًحا من السلوك الظاهر، ويقرر غريتز أّن هذه املنهجية 

هي التي يستخدمها يف دراساته اإلثنية، وقد شاعت هذه املنهجية فيما بعد يف العلوم االجتماعية وسواها. كما ُتستعمل اليوم يف مدرسة النقد األديب املعروفة بــ"التاريخانية 

الحديثة"، انظر: كليفورد غريتز، تأويل الثقافات، محمد بدوي )مرتجم( )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، ص 831.

ماكس بالنك )Max Planck )1858 - 1947: فيزيايئ أملاين، وأستاذ الفيزياء النظرية يف كييل سنة 1885، ثم يف برلي سنة 1889، حاصل عىل شهادة نوبل يف عام   4

1918، وقد عي سكرتريا دائما ألكاديمية العلوم يف برلي من 1912 إىل 1943، وترّأس معهد القيرص فيلهيلم الذي يحمل اليوم اسم معهد ماكس بالنك، انظر: كريستوف 
بوميان، نظام الزمان، بدر الدين عروديك )مرتجم( )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، ص 519 )الثبت التعريفي(.

5 Hans-Jürgen Lüsebrink, Histoire conceptuelle (Begriffsgeschichte), Historiographies. I. Concepts et débats, Sous la direction de C. 
Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, Nicolas Offenstadt, Folio histoire (Paris : éditions Gallimard, 2010), pp. 177 - 197.

الهادي التيمومي، املدارس التاريخية الحديثة )لبنان/ تونس: دار التنوير ودار محمد عيل، 2013(، ص 228، 229.  6

7 Kott "Alltagsgeschichte," p. 25.

8 Kott, "Sonderweg," Historiographies. II. Concepts et débats, Sous la direction de C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, Nicolas Offenstadt, 
Folio histoire (Paris: éditions Gallimard, 2010), pp. 1239 - 1240.
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عىل  ترّكز  كانت  التي  التاريخية  للخطابات  الظهر  اليومية  الحياة  أدارت  الكبري،  التاريخ  يف  الدنيا  الفئات  من  األفراد  عىل  برتكيزها 

املؤسسات والبنيات الكربى. إّنه تصادم مع التاريخ االجتماعي الذي كان ُيهيمن يف أملانيا، ومن َثمَّ يمكن تفسري الهجومات العنيفة التي 

تعرَّض لها هذا النوع الجديد غري املرغوب فيه من الكتابة التاريخية، بوصفه يستهدف تحطيم قلعة التاريخ االجتماعي.

التسعينيات،  سنوات  تيار  يف  وتكاثرت  تعددت  عمل  ِفرق  بمساعدة  التاريخية  الورشات  هذه  أعمال  تصاعدت  الثمانينيات،  بعد 

واستقطبت يف مسارها العديد من املؤرخي وعلماء االجتماع واألنرثوبولوجيي الجامعيي، وقد غدت تيارًا استمر يف التطور، وطالب رواده 

برضورة إنشاء جامعات ومراكز أبحاث خاصة به.

إّن هذه التجربة يف البحث املسماة تاريخ الحياة اليومية عند األملان ُتعّد مقاربة جديدة لعبارة "التاريخ من أسفل"، والعبارة نفسها ليست 

جديدة، إذ إّن الحياة اليومية La vie quotidienne كانت عنواًنا لسلسلة بدأها النارش الفرنيس Hachette يف ثالثينيات القرن العرشين، لكن 

الجديد يتمّثل باألهمية التي تّم إضفاؤها عىل الحياة اليومية يف الكتابة التاريخية املعارصة)9)؛ فالتاريخ التقليدي هو رؤية من فوق، بمعنى 

أّنه يرّكز عىل األعمال العظيمة للقادة الكبار، ولم يكن هناك أّي اهتمام بباقي فئات املجتمع، يف حي اهتم املؤرخون الجدد بالتاريخ من 

أسفل، أي برأي الناس العاديي وتجربتهم، بحيث ُيسّلط هذا النوع من الكتابة الضوء عىل األحداث والوقائع الصغرية، ويعطي األولوية 

للثقافة وللشخصيات بوصفها كائنات اجتماعية نشيطة؛ فإذا كانت الحياة اليومية استبعدت يف املايض بوصفها تفاهات ال معنى لها، فإّن 

مؤرخي اليوم - عىل العكس تماما - يرون فيها التاريخ الحقيقي.

دت األعمال التي كتبتها يف هذه الفرتة الورشات املحلية املهتمة بتاريخ الحياة اليومية، واهتم أغلبها بالتاريخ املعارص، وبالخصوص  تعدَّ

كتابة  أجل  من  أنفسهم  ألجل  بأنفسهم  يعملون  أصبحوا  الذين  األملان  املواطني  لطموحات  يستجيب  مرشوع  إّنه  النازية.  بفرتة  يتعلق  ما 

قصة، وهي قصة كتابة تاريخ النازية. يبدو أّن األمر يتعلق بالجدل املرتبط باملايض القريب، وبالرغبة يف الفهم من أجل مواجهة املستقبل 

بصورة أفضل)10).

إّن التاريخ هو موضوع متجدد كسائر العلوم اإلنسانية، وسيبقى هناك دائًما، بالنسبة إىل املؤرخي، أمريكا لالستكشاف، كما عربَّ فرناند 

الفكرية  التخصصات  باقي  العودات إىل مواضيع سابقة. وهي عودات يشهدها  ار  تيَّ ما يفرس حيوية  Fernand Braudel )11). وهذا  بروديل 

األخرى، وذلك بتطبيق منهج جديد عىل فكر قديم. وهذا ما يحدث اليوم، بحيث نعيش زمن العودة إىل البيوغرافيا، والعودة إىل الحدث، 

والعودة إىل الرسد، وكذا إىل الراهن السيايس؛ فهذه األنماط أثبتت رشعيتها من جديد، ووجدت مكانتها يف الكتابات التاريخية حالًيا؛ إذ ال 

يشء يمنع اليوم املؤرخي واألكاديميي الجامعيي من أن يتناولوا التاريخ من خالل الحدث أو من خالل تجربة الفاعلي االجتماعيي.

ل علماء االجتماع واألنرثبولوجيون بدورهم، ويف  لقد انتهت حقبة الطابوهات التي فرضتها مدرسة الحوليات بأجيالها الثالثة، وفضَّ

ظل التحوالت الجديدة، االهتمام بمواضيع اليومي، والرتكيز بخاصة عىل التجارب كما واجهها معايشو الحدث، وذلك من خالل إعادة 

تركيب تجربة الفاعلي املشاركي وتوضيح دور األفراد وحقيقة الفعل، مع األخذ يف الحسبان السياقات ذات الصلة.

فتح ملفات النازية بني التاريخ ودهم الذاكرة

إّن الرغبة يف الفهم هي التي دفعت املؤرخي املنتمي لورشة التاريخ Geschichtswerkstätten املعروفة بالحياة اليومية إىل فتح ملفات 

النازية من خالل دراسات نقدية؛ فهذا التوجه يف الكتابة يسعى إىل ملء الفراغ الذي ميَّز هذه الفرتة من التاريخ األملاين، وهو بذلك وجد نفسه 

بيرت بوريك، "فاتحة التاريخ الجديد: ماضيه ومستقبله"، يف: نظرات جديدة عىل الكتابة التاريخية 2، ص 32.  9

10 Kott, "Alltagsgeschichte,"  pp. 25 - 26.

فرناند بروديل، ديناميكية الرأسمالية، سلسلة نصوص )بريوت: دار الكتاب الجديد املتحدة، 2008(، ص 95.  11
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دة بي الذاكرة والتاريخ. ويأيت ذلك أيًضا يف إطار التماهي مع الطلب الكبري  يف خضّم تجاذبات سياسية، بسبب ما يفرضه من صالت معقَّ

اليوم يف الجمهورية األملانية املوحدة السرتداد آثار املايض املفقود، والذي كان جزءا من التاريخ املنيّس. وتتعدد الحوادث واملوضوعات التي 

تنتمي إىل التاريخ القريب، زمنًيا، والتي تطرح حساسيات مفرطة للدولة والجماعات واألفراد؛ فتاريخ حكومة فييش املتعاونة مع االحتالل 

دت الدولة الفرنسية تجّنب تدريس هذه املرحلة إىل  النازي األملاين، يف فرتة الحرب العاملية الثانية، مثال لهذا الشكل من االلتباس؛ فقد تعمَّ

حدود أواخر الثمانينيات.

لم يتناول التأريخ األكاديمي الفرنيس نظام فييش، وال شخصية املاريشال بيتان Philippe Pétain )12)، بالبحث إال بعد انقضاء خمسة 

م رينيه ريمون Rene Raymon، يف 1970، يف معهد العلوم السياسية، الندوة األوىل التي تَصّدت لسنوات  وعرشين عاًما عىل نهايته. ونظَّ

نظام بيتان. وتناولت موضوع "حكومة فييش والثورة الوطنية بي 1940 - 1944". وقد أغفلت املداخالت، مسؤولية نظام فييش عن ترحيل 

اليهود الفرنسيي واحتجازهم يف املعتقالت النازية، لحساسية املوضوع. ويف الثمانينيات حصل تطور مهم؛ فقد خرجت املحفوظات عن هذه 

الفرتة املُحرجة، إىل الوجود، مما أثار احتقاًنا سياسًيا فكرًيا، واهتماًما شعبًيا كبريًا. ويف سنة 1992، أصبح نظام فييش "شأًنا عاًما" يخوض فيه 

الجميع؛ ما أنتج اضطراًبا يف األوضاع الداخلية؛ فقد خرجت التظاهرات، وُكتبت بيانات يف املوضوع، ولم يتّم احتواء األحداث إال بعد تدّخل 

السلطة)13). وقد أسفرت هذه األجواء املتوترة سنة 1991 عن قضية رينيه بوسكيه René Bousquet )14). وأّدت أيًضا سنة 1994 إىل محاكمة 

ت سنة 1998 محاكمة موريس بابون Maurice Papon، بوصفه مسؤواًل مبارًشا عن تسهيل تسفري  بول توفييه Paul Touvier )15). كما تمَّ

اليهود إىل أملانيا يف عهد حكومة فييش، عندما كان أميًنا عاًما ملحافظة الجريوند. وقد ُأفرج عنه سنة 2002 ألسباب صحية، لكن االضطراب 

الذي أثاره تحريره، والذي يعود فقط إىل تطبيق إجراء جديد ورد يف القانون الفرنيس، بيَّ تماًما أّنه سيبقى حتى موته معارًصا لجريمته، فبداًل 

من أن يحمل الزمان النسيان، أحيا الذاكرة، وأعاد بناء الذكرى وفرضها، وهذا ما اْصَطلح عليه هرني روسو Henri Rousseau "الزمن الذي 

ال يميض"، حيث يبقى املجرم معارًصا لجريمته)16).

إّن حقبة فرنسا التي َتَلت أعمال عنف 1940 - 1945 خصوًصا االلتباس السيايس لنظام فييش، أّدت إىل تبّني ثلة من املؤرخي بعض 

مفاهيم التحليل النفيس التي سقطت يف حقل امليدان العام مثل الصدمة، والكبت، وعودة املكبوت. ولذلك فقد جازف هرني روسو مجازفة 

"وسواس  الوسواس  مفهوم  أساس  عىل  فييش  فرتة  ألحداث  قراءة  شبكة  أقام  حي   - ريكور  بول  نظر  يف   - سياسية  وأحياًنا  إبستمولوجية 

املايض"، وتعبري "الزمن الذي ال يميض"، الوارد سابًقا، وهو مرادف للتعبري "وسواس" الذي نجده يف سجاالت املؤرخي األملان)17).

فيليب بيتان )1856 - 1951(: القائد العسكري الفرنيس البارز خالل الحرب العاملية األوىل ملساهمته الفعالة يف انتصار الفرنسيي عىل األملان، وقد ترّقى نتيجة لذلك يف   12

ع هدنة باسم بالده مع هتلر، اعرتف بمقتضاها باحتالل  املناصب العسكرية حتى صار "مارشال"، غري أّنه بعد استسالم فرنسا يف املرحلة األوىل من الحرب العاملية الثانية، وقَّ

أملانيا ثالثة أرباع الرتاب الفرنيس، وشّكل بعدها حكومة موالية لهم يف مدينة فييش. وبعد تمّكن الحلفاء من تحرير فرنسا، ُنقل إىل أملانيا، غري أّنه عاد برغبته إىل فرنسا عام 1945، 

وقّدم نفسه للمحاكمة، إذ أدين بتهمة الخيانة العظمى، وسط تشكيك كبري يف عدالة املحكمة التي أصدرت حكم اإلعدام عليه، وتدّخل الرئيس ديغول Charles de Gaulle؛ 

ذ فيه الحكم باإلعدام رمًيا بالرصاص يف ترشين األول/ أكتوبر 1945. فخفَّف عقوبته إىل املؤبد، ومات بيتان يف السجن عام 1951. أّما مساعده بيري الڤال Pierre Laval فقد ُنفِّ

انظر: هرني روسو، "التاريخ املعارص يقرتب من املايض القريب وأصدائه يف الحارض الحار"، منال نحاس )مرتجم(، الحياة، 13 شباط/ فرباير 2013.  13

رينيه بوسكيه: سيايس فرنيس شغل مناصب مهمة يف عهد فييش، ثم عمل يف الصحافة ودعم فرانسوا ميرتان François Mitterrand يف معركته االنتخابية ملنصب   14

رئيس الجمهورية ضد فالريي جيسكار ديستان Valéry Giscard d'Estaing، ثم صار وميرتان صديقي عندما تم انتخاب هذا األخري رئيسا لجمهورية فرنسا، لكن صداقتهما 

توّقفت حي اتهم بوسكيه بتسفري اليهود إىل أملانيا يف عهد فييش؛ وقد أقيمت الدعوى عليه لهذا السبب سنة 1991، غري أّن اغتياله يف 8 حزيران/ يونيو عام 1993 وضع حًدا 

عوى وللحكم عليه، انظر: فرانسوا هارتوغ، تدابري التاريخانية، الحارضية وتجارب الزمن، بدر الدين عردويك )مرتجم( )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010(،  للدَّ

ص 341.

بول توفييه: الرئيس السابق مليليشيا ليون، عفا عنه الرئيس بومبيدو Georges Pompidou سنة 1972، والذي كان يريد من ناحيته "وضع الحجاب عىل الزمان الذي   15

كان فيه الفرنسيون ال يحب بعضهم البعض اآلخر؛ حكم عليه بعد 22 عاما، الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية، انظر: هارتوغ، ص 202 - 203.

املرجع نفسه، ص 202.  16

بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان. جورج زينايت )مقدم ومرتجم ومعلق( )بريوت: دار الكتاب الجديد املتحدة، 2009(، ص 650، بما فيها الهامش.  17
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الُعَقد؛ "فذاكرة فييش تمّثل يف فرنسا "املايض الذي ال يميض"؛  للنسيان وتجاوز  إّن مرور خمسي سنة عىل الحدث لم يكن كافًيا 

فالجيل الذي عاىن ويالت املايض القريب، ُتعطيه القواني الحق يف فتح محاكمة دائمة، وهو ما نلمسه يف املثال الذي قّدمناه؛ فقد ُأدين 

املحررة  املستندات  كشفتها  التي  الجديدة  واألرسار  املعطيات  إىل  استناًدا  فييش،  حكومة  بفرتة  تتعلق  بتهم  التسعينيات  فرتة  يف  البعض 

من الرقابة)18).

لقد أصبح التأريخ لهذه املرحلة أكرث صعوبة جرَّاء دهم الذاكرة للحارض وتخييمها عليه؛ ولذا تّمت املبادرة إىل حجب املحفوظات، وحظر 

مراجعتها عىل الجمهور، وكان ذلك واضًحا يف بيان رئيس مجلس الوزراء الذي صدر يف ترشين األول/ أكتوبر 1997 الذي يخفف من قواعد 

استشارة الوثائق الخاصة بفرتة 1904 - 1945، إذ يذّكر البيان بأّن "من واجب الجمهورية املحافظة عىل ذاكرة األحداث التي جرت خالل 

تلك الفرتة من الزمن")19).

 Charles de Gaulle إن فييش كانت دوًما وستظل باطلة وغري موجودة"، بهذه العبارة تحّدث الرئيس الفرنيس الجرنال شارل ديغول"

الذي سعى إىل وضع نظام فييش بي قوسي طامًسا بذلك خصوصية االحتالل النازي، لكّنه لم ينجح يف مهمة اإلخفاء ومعها تحقيق النسيان 

إّنه لم يستطع منع الظهور، فاالحتفاالت التذكارية وعودة ضحايا معسكرات االعتقال إىل الواجهة ميَّزت فرتات معيَّنة من  املرغوب فيه؛ 

حقبة حكمه)20).

انتقدت  ولذا  األوامر.  ومنّفذ  املسؤول  بي  الخلط  ذلك  هو  النازية،  بجرائم  املتعلقة  االلتباس  عمليات  يف  الخطري  إّن  بل 

حنة آرندت Hannah Arendt ما حدث يف محاكمة أدولف أيخمان Adolf Eichmann أحد املسؤولي يف الرايخ الثالث والضابط يف القوات 

الخاصة األملانية أو ما يعرف بقوات العاصفة. وهو الذي كانت َتُعود إليه مسؤولية الرتتيبات اللوجستية بوصفه رئيًسا لجهاز البوليس الرسي 

واإلدارة املكلفة بإعداد مستلزمات املدنيي يف معسكرات االعتقال وإبادتهم يف ما يعرف آنذاك بالحل النهايئ. وقد تعاون مع قيادات الجاليات 

اليهودية قصد تهجري العديد من يهود املجر إىل سويرسا بداًل من إبادتهم يف أوشفيتز)21)، ولكّنه ساهم مع ذلك يف تنفيذ سياسة الحل النهايئ 

التي انتهجها النظام النازي. وعند انتهاء الحرب العاملية الثانية تمّكن أيخمان من الهرب والتخّفي يف األرجنتي باسم مستعار وشخصية 

إلقاء القبض عليه يف بوينس آيرس، ونقلوه، غري مبالي ال باملواثيق الدولية وال  1960، حيث تمّكن عمالء املوساد من  جديدة حتى سنة 

ت إدانته، وانتهى األمر بإعدامه شنًقا سنة 1962، وُأْحِرَقْت جثته مبارشة  بحرمة األرايض األرجنتينية، إىل القدس، حيث وقعت محاكمته، وتمَّ

بعد ذلك، وُألِقي رمادها يف مياه البحر األبيض املتوسط)22).

لقد استفاد تيار الحياة اليومية يف أملانيا كثريًا من دور وسائل اإلعالم املحلية واألوروبية التي اهتمت بفرتة النازية وبحياة أدولف هتلر 

تحديًدا؛ إذ تبّث قنوات التلفزة األملانية يومًيا برامج وثائقية تتناول هذه الحقبة مع الرتكيز عىل سرية القائد النازي. وتزايدت البيوغرافيا التي 

تتناول حياته منذ سنة 2012 تزايًدا الفًتا؛ بحيث ُنرش عنه أزيد من ألف كتاب. وهو ما يعني اهتماًما غري مسبوق بحياة أدولف هتلر يف أملانيا 

انظر: هرني روسو، "التاريخ املعارص يقرتب من املايض القريب وأصدائه يف الحارض الحار"، منال نحاس)مرتجم(، الحياة، 13 شباط/فرباير 2013.  18

هارتوغ، ص 202.  19

من أشهر االحتفاالت التي أقيمت يف فرنسا تلك التي تّمت سنة 1964 بمناسبة الذكرى العرشين للتحرير، وتميزت بنقل رفات جان موالن الذي مات تحت التعذيب   20

النازي إىل البانتيون املخصص للعظماء، انظر: ريكور، ص 652.

أوشفيتز: معسكر اعتقال شهري يف بولندا أقامته النازية خالل الحرب العاملية الثانية لليهود، ويقّدر عدد من ماتوا فيه ما بي املليون واملليون ونصف بحسب الروايات   21

الرسمية األملانية.

ا، مثلما حاول املدعي العام اإلرسائييل تصويره  ا أو ساديًّ أبرزت حنة آرندت يف انتقاداتها املوجهة للمحاكمة أّن أيخمان كان موظًفا صغريًا، تافًها، وأّنه لم يكن شاذًّ  22

وتقديمه، بل كان شخًصا عادًيا ومرعًبا يف عاديته، وأّنه ترّصف كأّي مواطن ال يمتلك القدرة عىل اتخاذ القرار، وأّنه بدوره ضحية من ضحايا النظام التوتاليتاري، وعليه، لم 

تر آرندت يف ايخمان تجسيدا للرش، وعّدت محاكمته مرسحية سياسية استغلها دافيد بن غوريون David Ben-Gurion للحصول عىل املزيد من التعويضات املالية من أملانيا 

الغربية آنذاك، انظر: نادرة السنويس، "حنة آرندت وموقفها من النازية"، يف: الفعل السيايس بوصفه ثورة، دراسات يف جدل السلطة والعنف عند حنة آرندت، عيل عبود 

املحمداوي )مرشف ومنسق(، محمد شوقي الزين )مقدم( )بريوت: الرابطة العربية األكاديمية للفلسفة؛ دار الفارايب، 2013(، ص 231 - 232.
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منذ انتصار الحلفاء عليه يف الحرب العاملية الثانية. وقد عزا الباحثون هذا االهتمام املتزايد بالحقبة النازية إىل كون غالبية األملان اليوم لم 

يعيشوا أهوال الحرب العاملية الثانية، وال يشعرون بالذنب وال بالخجل من تلك الفرتة الحالكة من تاريخ بلدهم كما هو شأن الجيل الذي 

َفُهْم أكرث اهتماًما باالطالع عليها، ومعرفة ما جرى خاللها.  الفرتة عن قرب. ولذا  الذين عايشوا أحداث تلك  سبقهم من اآلباء واألجداد 

ويتنزل هذا أيًضا ضمن موجة االهتمام بالراهن الذي أضحى رضورة بالنسبة إىل الكثري من املؤرخي.

ومن العالمات املعرّبة عن عودة االهتمام بالحقبة املحظورة يف أملانيا، تصّدر كتاب كفاحي قائمة الكتب املتداولة يف أملانيا؛ فعىل الرغم 

من ُمصادرة نسخه املطبوعة، سمح الفضاء اإللكرتوين لألفراد باإلفالت من قيود رقابة الدولة، فهل يمكن القول إّن جزًءا من األملان اليوم 

ًدا؟ أم أّن األمر ال يعدو الفضول وحب االستطالع)23)؟ يستعيد ذاكرة هتلر مجدَّ

ظلت الحرب العاملية الثانية من املواضيع املحّرمة يف أملانيا، حتى إّن بيع كتاب كفاحي ظل أمرًا محظورًا؛ إال أّن ما كان ممنوعا باألمس 

مته الدولة النازية، وطبعت منه  أضحى اليوم، وبعد مرور حواىل سبعي سنة، موضوعا لالهتمام؛ فهذا الكتاب السيايس املخيف الذي دعَّ

ع بصورة واسعة عىل أعضاء الحزب واألنصار، يعرف حظرًا صارًما من جانب الدولة األملانية منذ نهاية الحرب  ماليي النسخ عام 1933، َوُوزِّ

العاملية الثانية)24). وعىل الرغم من الجهد الذي بذلته حكومة بافاريا يف هذا املجال ظل كتاب كفاحي ُيطبع ويباع يف مناطق عديدة من العالم؛ 

فهو متوافر يف عدد من املكتبات العامة يف كٍل من اليونان، والصي، وبلغاريا، واليابان، وكرواتيا، وروسيا، ونيوزيالندا، وكوريا الجنوبية، 

وأسرتاليا، وإيطاليا، والهند، وتركيا، وفنلندا، وإندونيسيا، وكولومبيا، وهولندا، واملغرب، والدنمارك، واألرجنتي، والربازيل، وإسبانيا)25).

إّن إقبال القراء عىل اقتناء كتاب مذكرات الزعيم النازي يف العديد من البلدان تؤكده إحصاءات مبيعات الكتاب، إذ يأيت ضمن قائمة 

الكتب السياسية األكرث مبيًعا يف جميع األزمنة، ومن العالمات الفارقة اليوم، اإلقبال الكبري الذي تالقيه الطبعة الرقمية منه يف البلدان التي 

تمنع تداوله.

تشهد أملانيا اليوم نقاشات داخلية حادة بشأن إعادة طبع الكتاب وتوزيعه يف األسواق الداخلية. وإذا كان "معهد التاريخ املعارص" التابع 

لجامعة ميونخ قد أبدى رغبة حثيثة يف إتمام مرشوع إصدار نسخة جديدة من كتاب كفاحي املحظور مصحوبة بتعليقات نقدية، فإّن حكومة 

2015، وأصدرت قرارًا  بافاريا عرّبت عن معارضتها الشديدة، بوصفها الجهة التي تحتفظ قانونًيا بحق ملكية الكتاب إىل غاية نهاية سنة 

عاجاًل بوقف الدعم املايل للمرشوع بدعوى أّن الكتاب "تحرييض"، وميلء بالكراهية واالحتقار ومعاداة السامية.

لقد أثار قرار وقف مرشوع معهد التاريخ حالة من االمتعاض يف صفوف الباحثي؛ فقد عربَّ املؤرخ فولكر أولريش Volker Ullrich، عن 

ن رغبتهم يف فّك لغز مصادر كتاب  رفضه هذا القرار واصًفا إياه بالفضيحة، وساند يف ترصيحاته جهد زمالئه املؤرخي يف معهد ميونيخ، وثمَّ

هتلر؛ فالتساؤل ملّح بشأن األفكار الواردة فيه؛ هل هي مواقفه الخاصة؟ أم أّنه قام بتجميع معتقدات عرصه؟ نافًيا يف الوقت نفسه فكرة 

التحريض عىل الكتاب بعد مرور عقود عىل الحرب واملحرقة، مؤكًدا أّن الكتاب ال يمّثل أّي خطورة يف الراهن. ووافقه الرأي مدير معهد 

األبحاث التاريخية يف ميونيخ الذي رأى أّن صدور نسخة جديدة من الكتاب املمنوع مصحوبة بتعليقات توضيحية قد ينهي األسطورة التي 

خالفت نتائج بعض الدراسات الحديثة ما كان سائًدا من فكرة كون كتاب كفاحي لم يكن يقرأ يف زمانه، ونقّدم هنا شهادة غادامري عن تلك الحقبة: "استخففنا بهتلر ومن   23

لّف لّفه، ... لم يكن أحد مّنا قرأ كتاب كفاحي، انظر: هانز جورج غادامري Hans-Georg Gadamer، التلمذة الفلسفية، سرية ذاتية، حسن ناظم وعيل حاكم صالح )مرتجمان( 

)ليبيا: دار الكتاب الجديد، 2013(، ص 150.

ظل االعتقاد السائد لسنوات أّن كتاب هتلر كفاحي لم يكن يقرأ، ولم يحظ بأّي اهتمام، إال أّن دراسات املؤرخي أظهرت العكس، فالكتاب أثار فضواًل كبريًا يف   24

الداخل والخارج، وتّمت ترجمته إىل العديد من اللغات.

تّوج جهد القنصليات األملانية يف عدد من البلدان بمنع تداول كتاب كفاحي، كما هي الحال بالنسبة إىل روسيا سنة 1992، والربتغال سنة 1998، وجمهورية التشيك   25

سنة 2000، غري أّنها لم تستطع إيقاف زحف الكتاب يف عدد من البلدان األخرى، انظر:
Antoine Vitkine, Mein Kampf: Histoire d'un livre (Paris : Flammarion, 2009), p. 235.
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م يحتاج إىل البوح ال الصمت. ويف فرنسا قامت دار فيار بدورها بإصدار طبعة جديدة منه مع بداية هذه السنة )2016(.  تحوم حوله، فالتفهُّ

وتعود أول طبعة للكتاب يف هذا البلد إىل سنة 1934، وذلك قبل صدور قرار بتجريم نرشه بعد نهاية الحرب العاملية الثانية)26).

ومن املظاهر األخرى التي توضح عودة االهتمام بفرتة النازية يف أملانيا اإلقبال الكبري الذي َتْلقاه سري هتلر، وانتشار موجة من الكتب 

 2011 سنة  لهتلر  َص  ُخصِّ معرض  جذب  كما  الشفوية.  الروايات  وعىل  العائالت  أرشيف  عىل  اعتماًدا  النازية  الحقبة  تتناول  التي  الجديدة 

عرشات اآلالف من األفراد، وهو ما يوضح مدى حضور شخصية الديكتاتور يف ذاكرة أملانيا حالًيا.

تعّلق األمر  كّلما  الرقابة،  أملانيا تطرح قضية  القريب؛ ففي  الزمن  بقضايا  تعّلق األمر  كّلما  السياسية  الضغوطات  التحرر من  يصعب 

معادية  كتابات  بوصفها  املحرقة،  يف  بالتشكيك  يتعلق  ما  وبالخصوص  عنها،  ُينرش  ما  تقمع  فهي  النازية؛  بإرث  املرتبطة  الشائكة  بالقضية 

للسامية. ولم تتجاوز أملانيا، إىل اليوم، عقدة الذنب املتعلقة بمسؤوليتها عن املحرقة اليهودية التي ارتكبت أيام حكم النازيي، إىل درجة أّن 

مواقفها السياسية إىل اليوم من قضايا الرشق األوسط ُمَكبَّلة بهذا الحدث الذي ُيَعدُّ أحد أسباب الصمت األملاين بشأن مجازر اإلرسائيليي 

يف فلسطي.

الجدل بشأن شخصية هتلر بني القصديني والوظيفيني

إّن مقاربة مفهوم الَفَرادة عىل صعيد الحكم التاريخي تخص بشكل انتقايئ النقاش التاريخي حول املحرقة والتي تعارضت فيها املدرسة 

القصدية التي تهتم أكرث بأفعال الفريق الحاكم، وبخاصة اتخاذ القرار الخاص بالحل النهايئ، مع املدرسة الوظيفية التي صبَّت اهتمامها 

الجريمة؟  ل مسؤولية  يتحمَّ يتناول سؤال من  النقاش  إّن موضع رهان هذا  الناس.  املغفلة، وترصفات  والقوى  املؤسسات،  لعبة  أكرث عىل 

سلسلة من الفاعلي؟ أم أحدهم فقط؟ أم مجموعة فقط؟ أم الشعب بكامله)27)؟

الكتابات  فإّن  البرشي. ولذا  التاريخ  تعّد األكرث وحشية عىل اإلطالق يف  ارتكب جرائم خطرية  القائد األوحد ألملانيا  أّن  ينكر  ال أحد 

البيوغرافية األوىل التي اهتمت به، انطلقت من باب االشمئزاز والرفض واإلدانة وتربئة الذات قبل كّل يشء، وهو األمر الذي نلمسه يف 

بمقاصد  كليته  يف  النظام  هذا  تاريخ  ويوّجهون  الهتلرية  صورتها  يف  النازية  يحللون  الذين  القصديي  تيار  للحدث  مها  قدَّ التي  التفسريات 

الزعيم. وقد تغّذى هذا التيار من بيوغرافيات عديدة، وباألخص تلك التي أنجزها يواخيم فس Joachim Fest. ووصلت املركزية الهتلرية إىل 

تها يف سنوات السبعينيات مع علم النفس التاريخي)28)  الذي آل إىل تفسري الحرب وقتل اليهود بالشخصية املرضية والُعَصابية لهتلر)29). قَمّ

خالد طحطح، "نرش 'كفاحي' مطلع 2016 هل تنبعث النازية من جديد!"، مجلة الدوحة، عدد 99، كانون الثاين/ يناير 2016، ص 16، 17.  26

ريكور، ص 491.  27

علم النفس التاريخي عبارة استخدمت بكرثة خالل السبعينيات من القرن املايض، ويمكن أن نورد هنا مثال عمل أركسون حول مارتن لوثر Martin Luther، فتى   28

اإلصالح واالنشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية؛ فقد جعل املؤلِّف العالقة الرصاعية لهذا األخري مع أبيه، ورْفض األب توّجه ابنه للرهبنة، ويأْس االبن من ذلك الرفض أساس 

املسلكية الربوتستانتية. وقد اعرتف املؤرخ إيمانويل لوروا الدوري Emmanuel Le Roy Ladurie بتأثري مقوالت فرويد يف مقاربته، إذ رأى أّن األعمال الفرويدية ساعدته 

عىل فهٍم جيد لبعض الثورات الشعبية، يف بحثه عن فاّلحي الالنكدوك، فهو يتحدث عن حّمى التحوالت )هسترييا االنتقال من حال إىل حال(، وعن الالشعور الجمعي، 

وبالخصوص أثناء الصدمة حي إقرار تحديد النسل، بحيث حاولت الطوائف الدينية املتعصبة بالالنكدوك التمرد عىل قوات امللك الفرنيس يف أوائل القرن الثامن عرش، وعّد 

الُعصاب يف حالتهم كبًتا جنسيا مفروضا، أفىض إىل حدوث تعصب دموي موّجه ضد السلطة، غري أّن املؤرَخْي جورج دويب وروبرت ماندارو تحّفظا عىل استعمال املقوالت 

ح ميشيل دوسريتو Michel de Certeau األمر سنة 1978 بحيث أبرز الفوارق بي منطق التحليل النفيس ومنطق التاريخ، للمزيد انظر: الفرويدية يف التاريخ، وقد وضَّ
Dosse, Histoire et Psychanalyse, Historiographies. 1. Concepts et débats, pp. 343 - 345.

29 François Dosse, Le Pari biographique. Écrire une vie (Paris : La découverte, 2005), p. 393.
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رة  ُم السرية التي كتبها يواخيم فس سنة 1973 )30)، صورة كالسيكية عن رجل، وأمة، وحقبة. إّنه كتاب سرية يكشف شخصية هتلر املدمِّ ُتَقدِّ

 Rudolph Binion عىل نطاٍق غري مسبوق. لكن التفسري األكرب الذي انطلق من علم النفس التاريخي، هو ذلك الذي أجراه ريدولف بينيون

يف دراسته لحالة هتلر، إذ رأى أّن سياسته املعادية للسامية ترجع إىل حالة مرضية تتعلق باالرتباط غري املألوف للفتى هتلر بأّمه وحادثة موتها؛ 

فالطبيب اليهودي أدوارد بلوخ Eduard Bloch الذي كان يعالجها من رسطان الثدي حقنها بجرعات زائدة من مادة "ابودوفورم" مما أدى 

الحادث  أّن هذا  بينيون  باألم؛ بحيث زعم  التي تسكن هتلر وعقدة االرتباط  الالمحدودة  التدمريية  النزعة  الربط بي  تّم  لقد  إىل وفاتها. 

.(31( III Reich الخاص املتعلق بوفاة أّم هتلر، بعد سبعة أسابيع قاسية من العالج يقّدم مفتاح فهم سياسة الرايخ الثالث

قادته  الذي   Sigmund Freud فرويد  لسيغموند  النفيس  التحليل  قاموس  مبارشًة من  مفاهيمها  الذكر  السابقة  القراءة  استوحت  لقد 

أسطورة أوديب اإلغريقية إىل أن يرى يف حب الطفل أحد والديه، وكرهه اآلخر عقدة النزوات النفسية التي تؤدي الحًقا إىل ظهور الُعصابات 

Neurosen واالختالالت املزاجية التي تدفع بعض األفراد يف النهاية إىل اإلرضار بمن حوله. هذا االكتشاف الفرويدي جعله صاحبه قاباًل 

العديد من   ،)1939( والتوحيد  موىس  كتابه عن  األمر يف  نفيس، كما هو  تاريخ  إنجاز  أثارت محاولته  ثم  الجميع)32)، ومن  للتطبيق عىل 

كٌل  له  وّجهه  عنيف  لنقٍد  نفسها،  أوديب  قصة  من  بدًءا  اإلغريقية،  للميثولوجيا  أنجزها  التي  قراءته  وتعرَّضت  املؤرخي.  لدى  التساؤالت 

Pierre Vidal-Naquet )33). كما أثبت محدودية فاعلية نظرياته عدٌد من  Jean-Pierre Vernant، وبيار فيدال- ناكيه  من جان بيار فرنان 

الذي يحاول تفسري   dynamische Psychologie الدينامي  النفس  بعلم  املعروفة  انتقدوا طريقته  الذين  النفيس  التحليل  املشتغلي بحقل 

ترصفات الفرد من خالل الغرائز الكامنة يف الالشعور)34).

الشخصية، ويمكن عّد  التي تحرّك  بالدوافع  الخاصة  تتوّخى اإلجابة عن األسئلة  البحث  التاريخي طريقة يف  النفيس  التحليل  يعّد 

كتاب فرويد عن الرسام ليوناردو دافينيش Leonardo da Vinci الذي نرشه سنة 1910 النموذج األول الحقيقي ملا يمكن أن نطلق عليه اسم: 

التحليل التاريخي - النفساين. فهذا العمل يف نظر املؤرخ األمرييك دافيد ستانارد David Stannard من أفضل األمثلة التي توضح كيف أصبح 

التأريخ النفساين مثريًا لالهتمام ومشوًقا، فهو يحتوي عىل بصرية نافذة، ومعلومات جديدة، ومشاعر حساسة، غري أّنه يحتوي يف الوقت نفسه 

عىل خيال واسع)35). ولم يكن دافينيش الشخص الوحيد الذي اتخذه فرويد نموذًجا لتحليالته ونظرياته، بل سلَّط الضوء يف مجال تفسري 

للتحليل  رائًدا  املتأخرة  برز يف أعماله  الذي  أيًضا)36)   Fyodor Dostoyevsky العبقري فيودور دوستويفسيك  اإلبداع عىل شخصية األديب 

النفيس، وواحًدا من أبرز األدباء عىل مّر التاريخ الذين تمّكنوا من النفاذ عميًقا إىل خوالج مكنونات النفس البرشية بتقلباتها املختلفة؛ إذ يمكن 

َعدُّ أعماله األساس للعديد من األفكار التي ُبنيت عليها مدارس التحليل النفيس الحًقا. فرواياته تتميز بقدرة كبرية عىل الرسد تشّد القارئ، 

30 Joachim C. Fest, Hitler (Germany: Propyläen Hardcover, 1973).

31 Dosse, Le Pari biographique, p. 364.

ن كتاب امليثة والفكر عند اليونانيني، يف فرنسا، بحوث علم النفس التاريخي يف اليونان، والذي كان قد ُنرش سنة 1965، وأتبعه الحًقا مؤلفه جان بيار فرنان  دشَّ  32

يا منه تحرير هذه الشخصية وإعتاقها من أرس التحليل النفيس الذي  Jean-Pierre Vernant رفقة بيار فيدال ناكيه Pierre Vidal-Naque بكتاب عن أوديب وأساطريه، توخَّ
أصابها بالتشوه والضمور، من خالل إعادة أوديب إىل حقيقته، إىل ما هو عليه من دون عقدة، انظر بهذا الخصوص: جان بيار فرنان، بيار فيدال ناكيه، أوديب وأساطريه، 

سمري ريشا )مرتجم(، جورج سليمان )مراجع()بريوت: املنظمة العربية للرتجمة- مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، ص 7، 21؛ انظر أيًضا: جان بيار فرنان، األسطورة 

والفكر عند اليونان، دراسات يف علم النفس التاريخي، جورج رزق )مرتجم( )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة- مركز دراسات الوحدة العربية، 2012(، ص 37.

افلي باتالجي، "تاريخ املتخيل"، يف: التاريخ الجديد، جاك لوغوف )مرشف(، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم ومقدم(، عبد الحميد هنية )مراجع( )بريوت: املنظمة   33

العربية للرتجمة؛ مركز دراسات الوحدة العربية، 2007(، ص 520.

عىل رأس الذين انتقدوا التحليل النفيس لفرويد من داخل التخصص هانز أيزينك Hans Eysenck، انظر: هانز أيزينك، تدهور إمرباطورية فرويد وسقوطها، عادل   34

نجيب برشى )مرتجم ومقدم(، محمد نجيب الصبوة )مراجع( )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2013(، ص 19، 318.

املرجع نفسه، ص 263 - 264.  35

واملخرتع،  واملعماري،  الفنان،  العظيم،  النهضة  عرص  عبقرى  دافينيش  األديب،  واإلبداع  الفن  تاريخ  يف  العبقريات  أبرز  من  شخصيتي  الكتاب  هذا  يف  فرويد  تناول   36

ودستويفسيك عبقري الرواية الروسية الفذ الذي يعّده بعض النقاد األب الحقيقي للتحليل النفيس، فمن خالل هذين الشخصيتي ربط فرويد بي العبقرية الفنية واملرض 

العصايب، راجع: التحليل النفيس والفن، سمري كرم )مرتجم ومحقق(، ط4 )بريوت: دار الطليعة، 2004(.
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وبتعبريها القوّي عن دواخل النفس اإلنسانية، ففي روايته املقامر، يقّدم وصًفا لنفس املدمن ومشاعره، وانسياقه املحموم، وغري الواعي، 

بحيث يصبح غري قادر عىل ترك لعبة القمار، إال إذا انتهت اللعبة، أو خرس كّل فلس يف جيبه)37). أّما روايته الجريمة والعقاب، فقد عكست 

بقوة النزاع بي الخري والرش يف دواخل النفس البرشية)38)، فهو يقّربنا من مشاعر املجرم، ويرّكز عىل الدوافع الكامنة يف الالشعور، ومنها دافع 

التمرد عىل األخالق سبًبا رئيًسا وراء تنفيذ بطل الرواية جريمة نكراء ضد مرأة عجوز. أّما رائعته اإلخوة كارامازوف التي كتبها قبيل وفاته، 

ها أعظم الروايات يف التاريخ عىل اإلطالق. وقد تناول فيها بعمق فكرة قتل األب املبنية عىل كره عنيف)39)، بحيث اجتاحت البطل  فيمكن عدُّ

ديمرتي االبن األكرب رغبة القتل بدافع مزدوج؛ املنافسة الجنسية مع والده فيودور بافلوفتش عىل امرأة شابة تدعى جروشينكا، وحرمانه من 

إرث والدته، غري أّن جريمة القتل ارتكبها يف النهاية ابن آخر غري رشعي لألب، هو سمردياكوف ردة فعل عىل ديكتاتورية األب واستهتاره 

املشي. ومن املعلوم أّن أسطورة قتل األب تعّد األساس الذي يستند عليه فرويد يف تحليالته النظرية)40).

ت معاداة السامية Judenhass عند هتلر بوصفها ردة فعل غري واعية محكومة بدوافع عقدة  إّن بيوغرافيا التحليل النفيس التي فرسَّ

الفعل  التي "تجعل  أو من خالل عقدة األم  الرتكيز عىل خلفية رصاعه معه  الطفولية يف قتل األب من خالل  الرغبة  تتأسس عىل  نفسية 

السفاحي، يف حاالت معينة، رمًزا الستعادة الوطن السليب وطرد العدو والظفر بالحرية")41)، أبانت عن جهل كبري بالتاريخ نفسه، إذ إّن غياب 

البعد االجتماعي التاريخي يف هذه الحالة يجعل من هتلر شخًصا "الزمانًيا".

لة عند فرويد، تبقى تفسريات اختزالية. وقد وقف  إّن التفسريات السببية األحادية التي تعود جذورها إىل عقدة أوديب كما هي مفصَّ

عىل  النفس  علم  بيوغرافيا  من  العديد  درس  الذي   Saul Friedländer فرينديالندر  واملحرقة، سول  النازية  املختص يف  اإلرسائييل  املؤرخ 

ثغرات متعددة وتناقضات كثرية فيها، ولم يقبل بوجاهة التحليل النفيس إال يف حالة إبراز تقاطعاته وتمفصالته مع البعد التاريخي لجماعية 

املجتمعات التاريخية)42). وهكذا تجاوزت البيوغرافية التي أنجزها هانز اولريش ويهلر Hans-Ulrich Wehler عن هتلر تجاوزًا كبريًا نقائص 

 Ian ل الرتكيز عىل العالقات بي الفاعلي من أجل االنتباه للمنطق الخاص الشتغال املؤسسات. واعتمد يان كرشاو التحليل النفيس؛ إذ فضَّ

Kershaw االنتقادات نفسها التي وّجهها أولريش لتيار القصديي متسائاًل بنربة ال تخلو من تهّكم، هل يخضع فْهُمنا للوطنية االشرتاكية 

حقيقة لجوابنا عن سؤال ما إذا كان لهتلر ِخْصيٌة واحدة. يجيب: من َيْدري، لعّل الفوهرر Führer )الزعيم( كان يملك ثالًثا وهذا لن يسّهل 

فهمنا لألوضاع)43)؟ ومن املعلوم أّن قتل األب بعد إخصائه، من املفاهيم الَنفسية التي جرى اسِتخدامها أيًضا لتأويل العذاب الذي سّلطه 

Cronos oder Kronos يف امليثولوجيا اإلغريقية، بحيث قام  هتلر عىل ماليي اليهود وتحليله. ويتعلق األمر هذه املرة بأسطورة كرونوس 

االبن األصغر لجايا، املولود رًسا، من زوجها أورانوس ملك التيتانيي، بإنجاز مهمة صعبة، إذ حّرضته عىل أن ُيخيص والده، وأعطته املنجل 

للقيام بذلك، وكان فعله هذا سبًبا يف تحرير إخوته الذين حبسهم والدهم أورانوس لكرهه لهم. غري أّنه ولخوفه الدائم من أن يقوم أحد أبنائه 

بإخصائه كما فعل هو بوالده، اضطر إىل أن يبتلع أوالده الخمسة عقب والدتهم. وحي أراد ابتالع زيوس أعطت زوجته ريا لكرونوس بداًل 

فيودور دوستوفسيك، املقامر، سامي الدرويب )مرتجم( )لبنان: املركز الثقايف العريب، 2009(.  37

فيودور دوستوفسيك، الجريمة والعقاب، سامي الدرويب )مرتجم( )لبنان: املركز الثقايف العريب، 2010(.  38

من الرواية نقرأ ما ييل: "فإذا بكرٍه عنيف فظيع يغيل يف قلب ميتيا )ديميرتي( فجأة، فيقول يف نفسه هذا هو، هذا هو غريمي، هذا هو جالدي، هذا هو عدو حيايت"؛   39

إنها سورة الحنق املباغت املسعور الحاقد الظامئ إىل االنتقام، الذي تحّدث عنه إىل اليوشا بما يشبه التنبؤ أثناء حديثهما يف الجناح قبل أربعة أيام جواًبا عن سؤال اليوشا له: 

"كيف يمكن أن يخطر ببالك أن تقتل أباك"، لقد أجابه يومئذ قائاًل: "ال أدري، قد ال أقتل، ولكن من املمكن أن أقتل.... إنني أكره جوزة عنقه، وأنفه، وعينيه، وضحكته 

الصغرية املستهرتة، إنه يثري يّف تقززا جسميا، ذلك هو ما أخشاه خاصة، قد ال أستطيع أن أكبح جماح نفيس"، انظر: دوستويفسيك، اإلخوة كارامازوف، سامي الدرويب )مرتجم( 

)لبنان: املركز الثقايف العريب، 2010(، ج 3، ص 135 - 136.

راجع أسطورة قتل األب عند فرويد: علم نفس الجماهري، جورج طرابيش )مرتجم( )بريوت: دار الطليعة، 2006(، ص 127.  40

فرنان وناكيه، ص 7.  41

42 Dosse, Le Pari biographique, p. 365.

43 Ibid., p. 393.
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منه حجرًا مقمًطا كرضيع ليبتلعه دون أن ينتبه إىل خدعتها، وخّبأته يف مغارة جبلية يف جزيرة كريت؛ حيث ترعرع واستطاع الحًقا أن ينترص 

عىل والده، وأجربه عىل إخراج إخوته من بطنه)44).

زت دراسات قصدية أخرى عىل شخصية هتلر لكن هذ املرة من زاوية نظر أيديولوجية، عّدتها الرحم الذي أنجب النظام النازي.  ركَّ

 Totalitär Karl Dietrich Bracher الذي دافع عن األطروحة الكليانية  وأنجز هذه األعمال املؤرخ ورجل السياسة كارل ديرتيش برارش 

باحًثا عن فهم كيف دانت الديمقراطية اللربالية وأسلمت نفسها للدكتاتورية، ولسيادة نظام الحزب السيايس الواحد. وخلصت دراسته إىل أّن 

معارصي هتلر لم يأخذوا أمره مأخذ الجد؛ ويشاطره هذا الرأي كالوس هيلدبراند Klaus Hildebrand الذي أّكد أيًضا مركزية "عامل هتلر" 

بخاصة يف مجال السياسة الخارجية والعرقية، بحيث أعطى يف تحليالته األهمية الكربى لألفراد وقراراتهم، من خالل إبراز دور النظام 

السيايس املتعصب الخاضع بصورة مطلقة لسيطرة ديكتاتور متعصب ومستبد)45).

فرادة  طبيعة  بشأن  الحاسمة  األسئلة  عن  اإلجابة  تتناول   ،(46( Ian Kershaw كريشاو  إيان  اإلنكليزي  املؤرخ  كتبها  التي  السرية  إّن 

وقد عّدت  املحرقة.  أحداث  تفسريات  املؤلف يف  فيغوص  توجهاتهم،  بمختلف  القصديي  أطروحات  الرّد عىل  النازي، من خالل  التطرف 

يف  بانتحاره  وتنتهي  لهتلر،  الرشعية  غري  الوالدة  من  عنده  الحكاية  وتبدأ  اآلن.  حتى  األملاين  الديكتاتور  حياة  عن  السري  أهم  من  كتاباته 

1933، وما قامت به قواته من هجمات وحشية،  مخبئه الرّسي يف برلي، معّرًجا عىل الهسترييا التي رافقت استيالءه عىل السلطة يف عام 

 Paul Joseph وبالخصوص عىل اليهود والسالف، معتمًدا عىل العديد من املصادر غري املستخدمة سابًقا، مثل يوميات بول جوزيف غوبلز

Goebbels وزير الدعاية يف عهد هتلر.

من أهم مميزات هذا الكتاب الضخم الذي أنجزه كريشاو بلغته األصلية، إبرازه قيمة منطق املؤسسات، وفوىض الدولة، وقوة الحشود 

املتعلقة  املعلومات  بقيت  بينما  نظام هتلر،  نشوء  برَّرت  التي  بالخلفيات االجتماعية  املقام األول  النازية، مهتًما يف  السلطة  املتضادة داخل 

بالشخصية حارضة، وهو ما أبرزه بوصفه أهم عمل خارجي اعتمده التيار الوظيفي األملاين، عىل الرغم من استمرار بعض آثار الطرح القصدي 

فيه وبصماته، فالرتابط وثيق بي بناء مسار وفرادة سياق تاريخي؛ إذ أعاد كريشاو رشيط حياة هتلر، ونقَّب يف طفولته، وأبرز رصاعه الدائم 

مع األب، وُحبَّه املفرط ألّمه، وتَتبَّع فرتة شبابه الذي تمّيز بالّتهميش، لكّنه بيَّ أّن كّل ما سبق ال يفرس عداءه للسامية الذي لم ينشأ لديه إاّل 

سنة 1918، أي بعد الحرب العاملية األوىل، مانًحا الجّو البافاري املحافظ اإلمكان والرشط الذي خلق هتلر)47). ولذا فقد ساهم هذا التحليل 

د الطريق يف سنوات جمهورية فيمار إىل تحّول أملانيا نحو  يف تسليط عدد من البحوث األخرى الضوء عىل قضية املناخ الفكري الذي مهَّ

النازية)48)، إذ أواًل وقبل كّل يشء تّم استحضار سيادة عقلية األزمة، وهي حقيقة ُتعّد جزًءا ال يتجزأ من بواعث القلق السيايس واالقتصادي 

يف السنوات األوىل لتلك الجمهورية)49).

ايطالو كالفينو، يف الكتابة األدبية، ستة مقرتحات لأللفية الثالثة، محمد مخطاري )مرتجم(، محمد الوهايب )مراجع(، سعيد يقطي )مقدم(، سلسلة أعمال مرتجمة   44

رقم 11 )الرباط: جامعة محمد الخامس، 2008(، ص 143 )ثبت الشخصيات األسطورية(.

45 Dosse, Le Pari biographique, p. 393.

46 Ian Kershaw, Hitler: 1889 - 1936, T 1 ( London: Penguin Books, 1998  ) & Hitler, 1936 - 1945, T2 (London: Penguin Books, 1999).

47 Dosse, Le Pari biographique, p. 396.

نلمس قضية املناخ الفكري املعادي لليهود من خالل رسالة بعثها مارتن هايدغر إىل حنة آرندت شتاء 1932 - 1933، حيث كتب قائال "إّن اإلشاعات التي تقلقك ما هي   48

إال قذف وتشهري... وادعاء أّنه ال يحق يل تحية اليهود ما هو إال تشنيع يسء ... الطالبان املمنوحان من جماعة اإلحسان، وهما منحتان دافعت عنهما.. كانتا من نصيب هذين 

الطالبي اليهوديي...، إنني اليوم يف مشاكل الجامعة معاد للسامية كما كان األمر قبل عرش سنوات بماربوغ، حيث وجدت مساعدة عىل هذه املعاداة من طرف يعقوبستال 

باليهود إطالقا )مثال كورسل، وميش، وكاسرير وآخرون( ال يجب أن يمس هذا  أّي عالقة بعالقتي الشخصية  لهذا األمر  . ليس   Friedländerوفريدليندر Jacobsthal
عالقتي بك.."، انظر: حنة آرندت، مارتن هايدغر، رسائل حنة آرندت ومارتن هايدغر 1925 - 1975، حميد لشهب )معرب ومقدم( )لبنان: جداول، 2014(، ص 104 - 105.

ريتشارد وولي، مقوالت النقد الثقايف: مدرسة فرانكفورت، الوجودية، ما بعد البنيوية، محمد عناين )مرتجم(، رقم 2664 )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2019(، ص 132.  49
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متعدد  لنظام  حقيقية  مؤسساتية  لفوىض  فرعًيا  منتوًجا  تراه  فهي  هتلر؛  نظام  عن  مختلف  بتصوٍر  جاءت  الوظيفية  األطروحات  إّن 

مها سابقا تيار القصديي)50). وقد تكاثرت اليوم  الحكام، تتجاذبه باستمرار قوى متناقضة، وهو ما يتناقض جذرًيا مع التفسريات التي قدَّ

يف وسط الباحثي واملؤرخي األملان الدراسات التي ترّكز عىل إبراز دور املجتمع أثناء النبش يف حقيقة شخصية الزعيم النازي؛ بحيث أعيد 

هذا الرجل إىل واجهة الضوء ثانية من خالل أبعاد تفسريية أخرى ترّكز عىل آليات اشتغال الدولة النازية التي لم تكن تخضع إلرادة هتلر، 

ولكن لنمط ممارسته الحكم، للسلطة التي كانت ترفض االنصياع للعالقات البريوقراطية، ففي الواقع استطاع هتلر خلق سلطات متعددة 

ومتناقضة. إّن لعبة التضاد والتنافسية وفوىض الرتاتبيات، جعلت السلطات متفرقة بي جهات متعددة، لكّنها كانت تعود يف النهاية إليه)51).

لقد تناول الصحايف واملؤرخ فولكر أولريش Volker Ullrich شخصية هتلر مجّدًدا، يف سريته الحديثة التي خصصها للزعيم النازي)52). 

وهو ما ساهم يف طرح صورة جديدة أكرث تعقيًدا وتناقًضا مع النظرة املألوفة عنه. إذ طرح طرًقا مغايرة للفهم، من خالل تتّبع سماته الشخصية، 

ساعًيا إىل دحض الرؤية التوفيقية بي املقاربة القصدية واملقاربة الوظيفية التي تجلَّت يف عمل كريشاو، من خالل إبراز التمايز بي الحياة 

الخاصة والحياة العامة، بحيث انتهى يف األخري إىل تغليب الطرح الوظيفي، من خالل توضيح طبيعة الحاكم هتلر والتفاعل الذي حصل 

بينه وبي األملان، بوصف هذا الزعيم لم يكن سوى إسقاط لألملان يف مرحلتهم.

Der Spiegel أفصح عن مضمون  له مع موقع درشبيغل  الفوهرر؛ ففي مقابلة  أولريش فولكر يمنحنا صورة مخالفة عن  املؤرخ  إّن 

سريته، وأبرز اختالفاته عن اآلخرين ودوافعه لكتابة سرية حياة هتلر من جديد)53).

لقد نحا فولكر يف كتابه نحًوا مختلًفا عّمن سبقه؛ فصورة الدكتاتور الدموي بجانبها صورة إنسان عادي، فهو يف نظره لم يكن مجنوًنا 

العقيل  والخلل  الجرائم  ارتكاب  بي  األذهان  يف  ارتبطت  التي  فالفكرة  ولذا  النفيس،  التاريخ  يف  املتخصصي  الباحثي  بعض  ذهب  كما 

لديه، والتي كرستها السري السابقة ال تصمد أمام النقد. والالفت يف هتلر كما تناولته هذه السرية الحديثة، موهبته الكبرية عىل االستيعاب 

واإلنصات، وهي ميزة ُأغفلت يف كثري من األحيان، فهو كان قادرًا عىل أن يكون لطيًفا حتى مع من يكرهونه. واملثال الذي أورده لتأكيد 

قدرته عىل كسب ودِّ اآلخرين، عالقته مع الرئيس األملاين بول فون هندنبورغ Paul von Hindenburg الذي كانت لديه يف البداية تحفظات 

ل غوبلز يف يومياته  شديدة إزاءه. لكن يف غضون أسابيع من تعيينه مستشارًا، تمّكن هتلر من تحويل هندنبورغ إىل خاتم يف إصبعه. وقد سجَّ

أّن الدكتاتور لم يكن قادرًا عىل تبادل أطراف الحديث بلطٍف مع معارفه القريبي فحسب، بل كان يجيد االستماع أيًضا. أّما ثورات غضب 

هتلر ألتفه األسباب، فريى أولريش أّنها مفتعلة لرتهيب اآلخرين، إذ يف غضون دقائق، كان يعود إىل تمالك أعصابه.

يف سرية حياة هتلر الجديدة يرى املَؤلِّف أّن أجواء ميونيخ يف عام 1920 كانت ُمثىل لنجاح محّرض موهوب بإلقاء الخطب النارية؛ فليك 

نفهم هتلر خطيًبا، علينا أن نأخذ يف الحسبان أّنه لم يكن ديماغوجًيا، بل إّنه كان يصوغ خطاباته بعناية، ثم يرشع يف تصعيد النَّرْبة وحركات 

نته تسجيالت هتلر يف املجالس الخاصة، حيث نربته  الجسم وصواًل إىل الذروة بعد مدة طويلة من اإللقاء الجذاب، وهو ما يتناقض مع ما َبيَّ

الخطابية عادية، وصوته هادئ ومختلف جذرًيا عن نربته وقوة صوته يف املهرجانات الجماهريية.

أّما عداوته املفرطة لليهود، فقضية تطرح بشأن خلفياتها ودوافعها أسئلة كثرية؛ فكاتب السرية فولكر كشف عن عالقات ودية نسجها 

هتلر مع أشخاص يهود يف فيينا سابًقا، وقد بي أّن غالبية تجار الفن مّمن اشرتوا لوحاته بسعر محرتم كانوا من اليهود، وهذا يعني أّن معاداة 

السامية لم تنشأ لديه إاّل بعد الحرب العاملية األوىل، يف إطار ظاهرة عامة، ولم يكن األمر حالة فردية خاصة بهتلر.

50 Dosse, Le Pari biographique, p. 394.

51 Ibid., pp. 394 - 395.

52 Ullrich Volker, Adolf Hitler: Die Jahre des Aufstiegs 1889 - 1939 (Frankfurt: Fischer Verlag, 2013).

استقينا معظم املعلومات عن الكتاب من الحوار الذي خص به املؤرخ فولكر أولريش مجلة درشبيغل، واملنشور عىل موقعها عىل شبكة اإلنرتنت، وقد قامت برتجمته   53

مجلة الجريدة، بعنوان: "سرية جديدة عن 'الديكتاتور' هتلر... جاذبية الوحشية"، الجريدة، 19 ترشين األول/ أكتوبر 2013، العدد 2120، صفحة الثقافة.
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تطّرقت سرية فولكر أيًضا إىل الحياة الخاصة لهتلر؛ فقد أفرد فصال كامال لعالقاته مع النساء، ودحض بعض الشائعات التي ُأطلقت 

عنه يف هذا املجال، فقد عربَّ عن اقتناعه بأّن عالقة هتلر مع عشيقته إيفا براون كانت عالقة طبيعية. وهذا يشّكك يف رواية يان كريشاو الذي 

د أّن هتلر كان يطفئ نار شهوته الجنسية برؤية انتشاء الجماهري به وبخطبه؛ فأولريش استبعد ذلك، وأشار إىل عدم وجود دليل قوّي  أكَّ

يؤّكده، وقال إّن هتلر عىل الرغم من الرسية التي كان يحيط نفسه بها، فإّنه عاش مع براون حياة اعتيادية. ولعّل هذا ما يفرس الهجومات 

زت عىل جانب واحد من الشخصية لتفرسِّ به أحداًثا ووقائع كربى)54). القوية التي تعّرضت لها بعض البيوغرافيات التي ركَّ

املتعلق  القرار  وبخاصة  الحاكم  الفريق  بأفعال  أكرث  اهتم  من  بي  اآلراء  فيه  تعارضت  واملحرقة،  النازية  حول  التاريخي  النقاش  إّن 

بالحل النهايئ، ومن صبَّ اهتمامه أكرث عىل لعبة املؤسسات والقوى املغفلة وترصفات الناس. ومن املالحظ أّن أنصار التيار األول يتقاربون 

مع املقاربة الجزائية للمحاكم، بينما عىل العكس بالنسبة إىل التيار الثاين)55) الذي يسعى إىل الفهم أكرث فأكرث دون السقوط يف خطر اإلنكارية 

أو التأويالت املتربئة.

مشاجرات املؤرخني والفالسفة بشأن فرادة املسلك الخاص األملاين

يستند اهتمام املؤرخي والفالسفة الحايل باملايض األملاين إىل تنامي الرغبة يف معرفة ما حدث يف أملانيا خالل الحقبة النازية وفهمه؛ فليك 

يتعرف إىل تاريخ تلك السنوات، عىل الجيل الجديد أن يّطلع عىل الكتب املتخصصة والربامج الوثائقية، وأن يستمع إىل شهادات الشهود، 

ألّنه جيل لم يعارص األحداث؛ فكّل املآيس من القواني العنرصية واملذابح التي حدثت يف تلك الفرتة تحتاج إىل دراسات عميقة.

إّن القضايا املرتبطة بحقبة النازية يف أملانيا ما زالت تخلق الكثري من الجدل؛ فقد حصلت يف أملانيا مشاّدات كربى ُعرفت باسم مشاجرة 

املؤرخي، بي متخصصي بالعهد النازي وفالسفة عىل قدر كبري من األهمية أبرزهم يورغن هابرماس Jürgen Habermas حول قضايا من 

قبيل فرادة النازية بوصفها حدًثا غري قابل للمقارنة بغريه، وغري قابل للتقادم؛ فاالستعمال املرشوع للمقارنة عىل مستوى كتابة التاريخ أصبح 

متعذرًا وصعب التناول، ومع ذلك نتلمس عند حنة آرندت Hannah Arendt مقولة التوتاليتارية التي تبنَّْتها إىل جانب آخرين، والتي تعطينا 

إمكانية مقارنة املحرقة بالستالينية أو بجرائم األنظمة الشمولية عامة)56)، أي القول بأّن الغوالغ السوفيايت وأوشفيتز النازي متشابهان. وإننا 

نجد مثل هذه املقارنة أيًضا بي الجرائم املقرتفة من النازيي األملان وطرد األملانيي من املناطق الرشقية حتى لدى املؤرخ أندريان هيغلروبر 

سنة 1986؛ ففي كتابه اإلبادة املزدوجة يضع جنًبا إىل جنب آالم األملان سكان الجزء الرشقي من أملانيا عند انهيار الجبهة الروسية ومأساة 

اليهود عند إبادتهم من دون تبيان التداخل املظلم لسلسلَتي األحداث)57)، وهي املقارنة التي دفعت هربرت ماركوز Herbert Marcuse سنة 

حي   Edward Carr كار  إدوارد  املؤرخ  فإّن  ولذلك  األساسية،  األسباب  تكن  لم  ولكّنها  األحداث،  يف  تأثري  لها  كان  الشخصية،  العوامل  فإّن  شك  دون  من   54

الشديد  بالغباء  الحدث  التي فرّست  الشخصية  للعوامل  أهمية كربى  يعط  لم  القيرصية،  1917 يف روسيا  أكتوبر عام  ثورة ترشين األول/  إىل  أدت  التي  بحث عن األسباب 

لنيقوال الثاين Nicholas II آخر قيارصة روسيا، أو بالذكاء السيايس الكبري لليني Vladimir Lenin، بل إّنه بحث يف أعماق املجتمع الرويس عن العوامل األكرث أهمية وذات 

داللة أكرب من العوامل الشخصية البحتة، انظر: حوار مع إدوارد كار، عن أزمة التاريخ التقليدية، يف: روبرت الفون، التاريخ، نادية القباين )مرتجم(، رضا إبراهيم )مراجع(، 

سلسلة قضايا الساعة )جنيف: رشكة ترادكسيم، 1977(، ص 13، 14.

ريكور، ص 491.  55

تناولت حنة آرندت يف كتابها أصول الكليانية الشكلي األكرث بروزا لألنظمة التوتاليتارية، وهما النازية األملانية والستالينية الروسية، وركزت بالخصوص عىل مالمح   56

النازية األملانية، بوصفها النموذج األرقى لألنظمة الشمولية، وتؤكد الطابع اإلجرامي لألنظمة الكليانية من خالله، وقدرته يف الوقت نفسه عىل نيله تأييد الجماهري، إذ غالبا ما 

تسعى الحركات الكليانية إىل تنظيم الجماهري وتنجح يف ذلك. انظر: السنويس، ص 227، 230.

ريكور، ص 488، الهامش.  57
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ة واحدة، بحيث تبدو إبادة اليهود نفسها  1949 إىل مؤاخذه مارتن هايدغر Martin Heidegger الذي كان قد وضع سنة 1945 األمور يف كفَّ
حدًثا مثل باقي األحداث، وسواء كّنا أمام إبادة اليهود أو أمام طرد األملان من املناطق الرشقية، فاألمر سّيان)58).

بدأ السجال بي املفكرين األملان سنة 1986 حول "أحداث الكارثة" التي صدر بشأنها حكم إدانة عىل املستوى القضايئ والجزايئ، يف 

محكمة نورنبريغ؛ ومن املعلوم أّن املالحقة القضائية استندت إىل مبدأ الذنب الفردي وحصل نتيجة ذلك تركيز االنتباه عىل عدد محدود من 

فاعيل التاريخ، وهم أولئك الذين يوجدون يف قمة الدولة، ال يستطيع املؤرخ بالطبع أن يقبل مثل هذا الحّد من النظرة؛ فهو يمد استقصاءه 

إىل عدد أكرب من الفاعلي، وإىل املنّفذين يف املنطقة الثانية، أولئك الواقفي وراء األحداث، بل وِلم ال أولئك الشهود الذين ظلوا سلبيي كثريًا 

أو قلياًل وهم السكان الصامتون واملتواطئون)59).

هناك وضع نزاعي بي املقاربة القضائية واملقاربة التاريخية لألحداث نفسها، فلم تعرتف محكمة الجنايات سوى بمشاركي فرديي، 

ل ُعقدة  وهذا أمر يختلف عن االستقصاء التاريخي الذي لم يتوقف عن ربط الشخصيات بالجماهري وبالتيارات وبالقوى املغلقة، وهذا ما شكَّ

لعدد من أنصار تيار القصديي، مّمن يخافون أن يصدر املؤرخون حكم تربئة ملن أدانهم القايض تحت برص الشعب الذي سبق له أيًضا وأن 

أّيد حكم اإلدانة)60). كما أّن الخوف من تصاعد صيت من يسّمون باإلنكاريي الذين يشككون يف املحرقة يعّد من بي العوامل املؤّثرة التي 

استند عليها يورغن هابرماس وكارل ياسربس Karl Jaspers وغريهما، ولعّل هذا ما جعل التقليد الفكري األملاين يعادي كّل من اشُتِبه يف 

كونه يرغب يف التغطية عىل طبيعة النظام النازي؛ فأّي شبهة مهما كانت بسيطة إاّل وتحولت إىل موضوع نقد صارم.

املميز  الخاص  مسلكها  لها  إذ  بماضيها؛  عالقتها  يخص  ما  يف  وغريها،  األسباب  لهذه  كّله،  األورويب  العالم  عن  أملانيا  تفردت 

Sonderweg، وهو ذلك االنحراف الذي خرجت به هذه الدولة عن الطريق، إذ تفردت به بدًءا من نهاية الحرب العاملية الثانية وإىل غاية 

الثمانينيات. وتبدو أهمية هذا املسلك بما يعقده من صالت معقدة بي الذاكرة والسياسة والتاريخ، ويتجىل األمر بوضوح يف صعوبة االشتغال 

عىل املايض الذي فرضه الحلفاء عىل املواطني وبخاصة عىل املؤرخي األملانيي الذين يتحملون الشعور الجماعي بالذنب إزاء النازية)61).

تعود جذور فكرة املسلك املتفرد ألملانيا إىل املفكرين املحافظي إبان فرتة تأسيس األمة األملانية والوطنية األملانية خالل النصف الثاين 

Bismarck، ويتعلق األمر بالتمجيد واإلعالء من قيمة ثقافة الشعب األملاين وروحه)62)، ذلك أّن  من القرن التاسع عرش، عىل يد بسمارك 

لآلخرين،  املناهضة  النزعة  تنامي  إىل  أّدت  الغربية  لألمم  املنحّطة  النزعة  مقابل  يف  مثقفة  أّمة  بوصفها  لنفسها  أملانيا  رسمتها  التي  الصورة 

وساهمت يف الرتويج لفكرة العظمة التاريخية األملانية وتمّيزها، وشجعت عىل شيوع مقولة "تعايل الهوية األملانية" وتميزها عىل مستويي: 

يتأسس املستوى األول عىل الثقافة والفكر يف تناقض مع الحضارة الغربية التي تبّنت فيما بعد القيم املادية، بينما ظلت أملانيا وفّية ملثاليتها)63)، 

ومن ثّم كان التصور الخاص بأمة أملانية، عىل عكس األفكار الفرنسية عن املجتمع واملواطنة القائمة عىل اللغة والثقافة وليس عىل السياسة 

1949 أجاب ماركوز عن رسالة كرر فيها هايدغر التأكيدات نفسها، بقوله: "كيف يمكننا أن نضع يف املستوى نفسه، من جهة، تعذيب ماليي  13 أيار/ مايو  بتاريخ   58

األشخاص وتشويههم وإبادتهم، ومن جهة أخرى الطرد اإلجباري لبعض املجموعات من السكان، علما بأّن األعمال املشينة التي ذكرت لم تمارس يف حقهم، إاّل بعض 

هايدغر والنازية، التأويل الفلسفي وااللتزام السيايس، عز الدين الخطيب )مرتجم(، عبد الكريم غريب )مقدم( )الدار  االستثناءات القليلة"، انظر: يورغن هابرماس، 

البيضاء: منشورات عالم الرتبية، 2005(، ص 17 - 44.

ريكور، ص 482.  59

املرجع نفسه، ص 482، 485.  60

61 Kott, "Sonderweg," p. 1235.

يرينا التاريخ أّن الحجج القائلة بالتفوق الثقايف األملاين كانت قد انصهرت بيرس بالغ مع الحجج املعارصة الداعية إىل هيمنة األهداف الجيوسرتاتيجية ألملانيا يف القارة   62

األوروبية، وهكذا كما يقول أحد النقاد رأينا، يف ما يتعلق بساعة الصفر عام 1933، أّن أيديولوجيا األساتذة األملان لم تكن تفصل بينها وبي األيديولوجيا الفاشية غري خطوة 

قصرية، انظر: وولي، ص 12.

63 Kott, "Sonderweg," p. 1235.
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فحسب؛ بل كان لدى األملان أسباب كثرية ليفكروا يف الخصائص التي توّحد أمنهم أكرب من فرنسا املركزية)64). أما املستوى الثاين، فيتجىل 

سياسًيا يف التمايز بي نموذجي، األملاين املؤسس عىل "حكومة العقل" حيث انطلق اإلصالح دائًما من فوق، عكس باقي أوروبا، حيث 

ساد "حكم الالعقالنية" من خالل اإلصالح من تحت)65). ولعّل هذا التحليل يجعل حكومة فيمار طريًقا ممهًدا لهتلر، أي االنحراف عن 

املسار، والخروج عن التقليد األملاين)66)، مما يعني تحميل وزر النازية ليس لجمهورية فيمار فحسب وإنما للحلفاء الذين فرضوها، ولذلك 

فهي ليست صنيعة خالصة للشعب األملاين)67).

ز اهتمام ُحرَّاس قلعة فكرة الفرادة األملانية عىل تربئة األمة األملانية من العار الشامل الذي لحقها نتيجة النازية، وجرى تحميل أكرث  تركَّ

األحداث مأساوية يف التاريخ لجمهورية فيمار الهشة التي عّدت غريبة عن التقليد األملاين)68). وقد وجد املؤرخون والفالسفة املحافظون يف 

اًل من املسؤولية انطالًقا من التشكيك يف الروابط والصالت التي جرى عقدها بي النازية والتقليد األملاين، ذلك  هذا التأويل تربيرًا ذاتًيا وتنصُّ

أّن البحث اتجه إىل تقديم رشح لنجاح النازية يف أملانيا يف فرتة الحربي بعيًدا عن أسطورة الذاتية)69).

الستينيات يف اإلستوغرافيا األملانية. لكن ستبدأ تصورات جديدة  نفسها خالل حقبة  الخاص األملاين فارضة  املسلك  استمرت فكرة 

مختلفة يف الظهور مع تغري األجيال والسياق؛ فقد ظهرت أطروحة فريتز فيرش Fritz Fischer التي خلقت سجاال قوًيا بسبب مقاربته النقدية 

للتقليد التاريخاين األملاين، إذ أسس لنسق جديد منفتح عىل رؤى خارجية، وسيقود التوجه النقدي نفسه خالل السبعينيات أنصار تاريخ العلوم 

االجتماعية التي انتظمت بالخصوص يف جامعة بيلفيد مع أعمال هانز أولريش ويهلر)70)، وهو ما سيفتح الطريق يف الثمانينيات، لربوز النقد 

العميق هذه املرة موضوًعا ومنهًجا عىل يد املؤرخي اإلنكليز من التيار املاركيس الذين بصموا عىل توّجه جديد يف الكتابة التاريخية، تسندهم 

يف ذلك مجموعة تاريخ الحياة اليومية التي تبّنت مقاربتهم، بحيث فسحت املجال آلراء الفاعلي)71).

يف التسعينيات، وبعد توحيد األملانيتي، وانهيار جدار برلي، ومع تحقق التطبيع الوطني غدت الفرادة أو املسلك الخاص أمرًا متجاوزا 

وذكرى؛ إذ استطاع مؤرخو الزمن الحارض تحرير أملانيا من عقدة النازية ومن هيمنة التيار املستمر للكارثة التاريخية، فحتى هرنيش أوغست 

األلفية  مطلع  كتاباته،  يف  الحديث  ل  فضَّ السبعينيات  مرحلة  خالل  بقوة  املسلك  هذا  عن  املدافع   Heinrich August Winkler وينكلر 

الجديدة، عن الطريق الطويل نحو الغرب الذي قطعته أملانيا الديمقراطية يف مسارها، وهذا الطريق هو الوضع الطبيعي الذي عادت إليه 

أملانيا، بعد نرجسية غري عادية، جرى فيها تصالح أملانيا مع ذاتها، وهو األمر الذي انتهى إىل نزع عباءة القومية املفرطة عن املذهب التاريخي 

عىل سبيل املثال، نرش جوتفريد غون هردر Johann Gottfried Herder يف القرن 18، كتاًبا بعنوان فلسفة أخرى للتاريخ، وقد نادى بأسبقية العواطف واللغة وَعرَّف   64

Volk لديه قيمه وطقوسه ولغته وروحه الخاصة. إّن مفهوم هردر عن الشعب تّم تشذيبه وتسييسه  بأّنه طائفة عميقة الجذور وأسطورية. لقد دفع بأّن كّل شعب  املجتمع 

بمساعدة فالسفة الحقي بمن فيهم، فيتشه وشيلنج، بحيث تحّول عىل أيديهم إىل أداة للحركات القومية الناهضة التي انترشت يف أوروبا يف أعقاب حروب نابليون، غري أّن 

املفهوم نفسه دخل الوسط األكاديمي يف القرن العرشين بوصفه مذهًبا للنسبية الثقافية، انظر: توماس هيالند إريكسن، في سيفرت نيلسن، تاريخ األنرتبولوجيا، عبده 

الريس )مرتجم ومقدم( )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، العدد 2152، 2014(، ص 33.

65 Kott, "Sonderweg," p. 1236.

رأى هابرماس أّن الوطنية األملانية كانت حطاًما سقط رغم أنف التيارات الكربى للقرن ألّنها من دون جذور، غريبة عن التقليد األملاين ومستمدة من الخارج، انظر:   66

هابرماس، ص 51، 52.

نالحظ يف أعمال برشت املرسحية ما يحيل ضمًنا إىل أّن األيديولوجيا النازية العنرصية تكتيك متنوع للتعمية والتضليل من خالل تغييب الحقيقة التي مؤداها أّن   67

أغلب الرصاعات املهمة يف املجتمع لم تكن بي األعراق وإنما بي املستغلي، انظر: خالد أمي، ما بعد برشت، عبد املنعم الشنتوف )مرتجم(، املؤلف )مراجع ومقدم(، سلسلة 

دراسات الفرجة، ط 2 )طنجة، املغرب: منشورات املركز الدويل لدراسات الفرجة- الطوبريس للطباعة والنرش، 2008(، ص 55.

68 Kott, "Sonderweg," p. 1236.

وولي، ص 43.  69

70 Kott, "Sonderweg," p. 1238.

71 Ibid., p. 1239.
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رة يف أعماق الرتاث والتقاليد األملانية االستعالئية  ى التاريخانية. كما أّن الثقافة التقليدية املتجذِّ والكتابة التاريخية األملانية املوغلة يف ُحمَّ

التي لم تكن محايدة أبدا، غدت بدورها محّل نقد وتهّجم داخيل قوّي)72).

خامتة

لقد استطاع املؤرخون الشبان األملان املتأثرون بالتغريات التي عرفتها الكتابة التاريخية يف الخارج، التخّلص نهائًيا من املسلك املتفرد 

يف الكتابة التاريخية الذي كبَّل املرحلة السابقة، ويأيت عىل رأس هؤالء تيار الحياة اليومية الذي تبنَّى التقليد املغاير للتيار املحافظ.

يسعى الباحثون الجدد يف أملانيا اليوم إىل فصل التاريخ عن الذاكرة يف النقاشات اليوم؛ فطريقة اشتغال هذه األخرية تشبه بطريقة أو 

د بحسب تعبري الروائية اإليطالية سوزانا تامارو Susanna Tamaro. فما الذي يحدث ملّا نقوم بانتزاع ما بداخل  بأخرى طريقة اشتغال املجمِّ

املجمد من طعام مكث بداخله مدة طويلة؟ إّنه يبدأ تدريجًيا يف استعادة شكله ولونه، ويمأل املطبخ برائحته. هكذا تقبع الذكريات الحزينة 

ملدة طويلة يف أحد الكهوف العديدة للذاكرة، سنوات بل عرشات السنوات بأكملها، ثم يحدث يوًما ما أن تعود إىل السطح ويعود من جديد 

األلم الذي عانته يف يوم من األيام)73). وهذا ما يعرفه التاريخ الحارض بأملانيا، إّنه الخلط الذي يعيق بشكل أو بآخر تقّدم البحوث والدراسات. 

كما يتّم التذّرع بفكرة عدم انقضاء الوقت الكايف عىل وقوع األحداث، بما أّن الوقائع الكبرية لها ذيول ليست يف الحسبان، وهذه الحجة ال 

ُتْقنع أحًدا اليوم وبالخصوص املؤّرخي)74).

إّن تاريخ الحياة اليومية هو أحد االتجاهات الحديثة يف التاريخ االجتماعي والثقايف األملاين، بل هو الحقل األكرث إثارة بوصفه أحد 

أهم ردود األفعال القوية التي استجابت للنقاشات تجاه أزمة الشك التي عرفها معنى التاريخ يف مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن 

العرشين يف أملانيا، فقد أعاد الحيوية والنشاط إىل البحث التاريخي. وبوصفه مرشوًعا استهدف اسرتجاع معظم التفاصيل الغامضة من الحياة 

اليومية للجماهري يف الفرتة النازية، فقد اكتسب شعبية كبرية بسبب ذلك، كما أوىل اهتماما خاًصا بقضايا مرتبطة بها. وعىل سبيل املثال، 

النازية بالدراسة والتحليل، والعالقات التي كانت قائمة خالل مرحلة  جرى تناول العالقات التي كانت قائمة بي الطبقة العاملة األملانية 

الثالثينيات من القرن العرشين بي الفالحي البافارييي الذين كانوا يتعاملون مع تجار املوايش من اليهود عىل الرغم من املساعي التي بذلها 

النظام النازي لوقف هذه املعامالت.

وعىل الرغم من الزخم الذي راكمته هذه التجربة، وبالخصوص ما يتعلق بخلق نقاشات حول مواضيع تنتمي لتاريخ الزمن الراهن، 

فإّنها لم تسلم من انتقادات قوية وّجهها مؤرخون جامعيون بوصفها تيارا مشوشا، مما حّتم عىل مريدي هذا التيار الجديد وزعمائه تقديم 

رشوحات أكرث دقة لتوجهاتهم الفكرية واملنهجية؛ فصدرت مقاالت وكتابات توضيحية ملؤرخي منخرطي يف ورشات تاريخ الحياة اليومية، 

دخلوا يف مواجهات منذ أواسط الثمانينيات مع كثري من املؤرخي املهيمني عىل الجامعة وبنيات البحث التاريخي يف الجامعات األملانية)75).

72 Ibid., p. 1240.

سوزانا تامارو، اذهب حيث يقودك قلبك، أماين فوزي حبيش )مرتجم(، إبداعات عاملية )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، فرباير 2014(، العدد   73

116، وهي رواية تطرح فيها الكاتبة اإليطالية عن طريق رسائل تكتبها عىل لسان مسنة إىل حفيدتها التي سافرت للدراسة يف أمريكا، أحداًثا من حياتها وحياة  399، ص 
املجتمع الذي عاشت يف فرتة من فرتات تطوره، ومن بينها بعض أحداث الفرتة الفاشية.

خالد طحطح، البيوغرافيا والتاريخ )الدار البيضاء: دار توبقال للنرش، 2014(، ص 66، 67.  74

75 Kott, "Alltagsgeschichte," p. 26.
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أستاذة التاريخ يف ثانوية القايض عياض التأهيلية بتطوان، املغرب.   *
History Teacher at the Kadi Ayad Secondary School, Tétouan, Morocco.  

ترمي هذه الدراسة إىل تسليط األضواء عى تاريخ مدينة طنجة خالل فرتة الحرب العاملية الثانية، وهي فرتة مهمة يف 
تاريخهــا. وتكمن خصوصية املدينة يف خضوعها لنظاٍم دويل، منذ ســنة 1923، ذي طبيعــة مغايرة لنظام الحامية الذي 
خضعت له بقية املناطق املغربية األخرى. واســتغلت إســبانيا يف عهد فرانكو الدكتاتوري ظرفيــة اندالع الحرب العاملية 
الثانية من أجل احتالل مدينة طنجة بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 1940 مجسدة بذلك رغبة قدمية للطموحات اإلمبيالية اإلسبانية 
يف الســيطرة عــى هذه املدينة اإلســرتاتيجية. وانعكس االحتالل اإلســباين ملدينة طنجة بشــكل ســلبي عى أوضاعها 
االقتصادية واالجتامعية والسياســية، وجعل املدينة تخضع الحتالل ألغى جميع مؤسسات النظام الدويل السابقة، وألحق 
املدينة بشكل كامل مبنطقة الحامية اإلسبانية، وهو ما أفرز العديد من ردود األفعال التي عبت من خاللها ساكنة املدينة 
عــن رفضها لهذا االحتالل الــذي أدى إىل تأزيم أوضاعها، وخيب آمالها يف اســرتجاع حقوقها التي ُحرمت منها يف عهد 

النظام الدويل.

لقد وضعت نهاية الحرب العاملية الثانية حًدا لهذا االحتالل؛ إذ بتاريخ 11 ترين األول/ أكتوبر 1945 انسحب اإلسبان من طنجة 
لتعــود للخضــوع للنظام الدويل من جديد، ولتبدأ فرتة جديدة من تاريخ املدينة التي ستســتغل بدورها املتغرات الدولية 

الجديدة من أجل النضال لنيل االستقالل إىل جانب بقية املدن املغربية األخرى.

كلامت مفتاحية: طنجة، االحتالل اإلسباين، الحرب العاملية الثانية، النظام الدويل، فرانكو

The author aims to shed light on the history of the city of Tangier during World War II. The city was an international 
zone from 1923, arrangement designation that differed from the protectorate applied to the other parts of Morocco. 
Spain under the Franco dictatorship took advantage of the outbreak of World War II to occupy Tangier on June 
14, 1940, thereby actualizing a longstanding Spanish imperialist aspiration to control the city. All the existing 
institutions of the international zone were abolished and the city was annexed in full to the Spanish protectorate. 
The economic, social and political impacts of the Spanish occupation were negative.  This led to many reactions 
by the inhabitants of Tangier who rejected the occupation that threw their city into crisis, and dashed their hopes 
for a restoration of the rights usurped by the international zone system. The occupation ended with the end of the 
war, and on October 11, 1945 the Spanish withdrew from Tangier, which returned to international control once 
again, setting the stage for a new chapter in the history of Tangiers which, together with other Moroccan cities, 
quickly moved to make the most of new dynamics in world affairs to demand independence for the country.

Keywords: Tangier, Spanish Occupation, World War II, International Zone, Franco
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تقديم

1923 يعد تاريًخا مهًما بالنسبة إىل مدينة طنجة، فمن املؤكد أّن هذه األهمية ُتستمّد من  18 كانون األول/ ديسمرب  إذا كان تاريخ 

املرحلة التي ُدّشنت منذ هذا التاريخ؛ فابتداًء منه خضعت املدينة لنظام دويل ذي خصوصية متميزة عن النظام الذي تخضع له بقية املنطقتي 

عىل  تفعيلها  أجل  من  بها  الدويل  النظام  إقرار  مع  باملوازاة  باملدينة  أقيمت  التي  واألجهزة  والترشيعات  القواني  يف  ذلك  ويتجىّل  املغربيتي. 

أرض الواقع.

من  ُتستنث  ولم  فيها،  نهائًيا  الدويل  النظام  إلغاء  تاريخ  وهو   ،1956 سنة  غاية  إىل   1923 سنة  من  األجهزة  بهذه  املدينة  إدارة  وتمت 

الخضوع لهذا النظام سوى يف فرتة االحتالل اإلسباين للمدينة من 14 حزيران/ يونيو 1940 إىل 11 ترشين األول/ أكتوبر 1945؛ هذا االحتالل 

الذي أفرز العديد من املتغريات عىل الصعيد الداخيل للمدينة اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا، وجعل املدينة تعيش طوال خمس سنوات تحت 

احتالل ألغى جميع األجهزة وطّبق قواني أخرى تتوافق مع النظام السيايس اإلسباين خالل هذه الفرتة، وال سيما عندما أدمجت املدينة 

بشكل كامل يف املنطقة الخليفية. ولم تنته هذه املرحلة سوى بخضوع املدينة من جديد للنظام الدويل منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.

الحرب تحت قبضة  قيام هذه  إثر  نفسها  التي وجدت  ونهايتها عىل مصري مدينة طنجة،  الثانية  العاملية  الحرب  بداية  انعكست  وقد 

اإلسبان، وعىل الرغم من عدم االنخراط املبارش إلسبانيا يف هذا الرصاع الدويل، فإّن تعاطفها مع دول املحور كان واضًحا من خالل العديد 

من املؤرشات التي جاءت موازية مع االنتصارات التي حققتها هذه األخرية يف ساحات النزال عىل حساب قوات الحلفاء. ولعل إقدام السلطات 

اإلسبانية عىل احتالل طنجة يف 14 حزيران/ يونيو 1940 كان بمنزلة ردة فعل إسبانية تعرّب من خاللها عن رغبتها القديمة يف ضم هذه املدينة 

للمنطقة الخليفية الشمالية الواقعة تحت سيطرتها. وعىل الرغم من قبول إسبانيا بوضع املدينة يف إطار نظاٍم دويٍل إثر تقسيم املغرب بي كل 

من فرنسا وإسبانيا، فإّن هذه املوافقة لم تخف امتعاض إسبانيا التي كانت تعترب نفسها ذات أحقية وأسبقية يف هذه املدينة، وتعدها حًقا من 

حقوقها الطبيعية، فلم تكن ترتك فرصة تمر من دون إشارتها لهذه األحقية. وقد وجدت هذه الطموحات اإلمربيالية اإلسبانية ظروًفا مواتية 

إثر اندالع الحرب العاملية الثانية التي خلفت وضًعا جديًدا عىل الساحة الدولية، وال سيما االكتساح النازي لفرنسا الذي طاملا شكل عائًقا أمام 

تحقيق إسبانيا لهذه الطموحات.

وتعد الفرتة الزمنية املمتدة من 14 حزيران/ يونيو 1940 إىل 11 ترشين األول/ أكتوبر 1945 من الفرتات املهمة يف تاريخ مدينة طنجة، 

ومنطلًقا أساسًيا ملختلف التطورات التي ستشهدها املدينة بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية.

وتستهدف هذه املساهمة اإلجابة عن التساؤالت التالية:

ӵӵما داللة تاريخ 14 حزيران/ يونيو 1940 بالنسبة إىل مدينة طنجة؟

ӵӵكيف انعكس االحتالل اإلسباين عىل ساكنة املدينة؟

ӵӵما أبرز ردود الفعل التي تمخضت عنه من طرف املغاربة عموًما وساكنة طنجة خصوًصا؟

أواًل: دخول اإلسبان طنجة يف 14 حزيران/ يونيو 1940

اعُترب تاريخ 14 حزيران/ يونيو 1940 ذا داللٍة مهمٍة تاريخًيا، ليس بالنسبة إىل املغاربة فحسب، بل كذلك لإلسبان؛ إذ مّثل دخول 

"املحالت" الخليفية لطنجة بقيادة الكولونيل أنطونيو يوستي سكورا Antonio Yuste Segura نرًصا إلسبانيا التي استطاعت أن تحّقق عىل 

أرض الواقع أمنية قديمة لطاملا راودتها، وعرّبت عنها مرارًا، فقد رّصح سفري إسبانيا يف العاصمة الربيطانية لندن يف 16 شباط/ فرباير 1920 
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دراســات طنجة تحت االحتالل اإلسباين )1945-1940(

عن ذلك رصاحة قائاًل: "إن طنجة تنتمي جغرافًيا وإثنوغرافًيا وسيكولوجًيا، ومن ثّم منطقًيا إىل املنطقة اإلسبانية، إنها إسبانية كأية مدينة 

أخرى يف بالدي")1).

وقد ازداد اقتناع حكومة فرانسيسكو فرانكو Francisco Franco بأهمية املدينة خالل فرتة الحرب األهلية، وهو ما يجد سنًدا تاريخًيا 

جبهة  تكوين  منه  ويستفاد  اإلسبانية،  األهلية  الحرب  فرتة  خالل  لطنجة  يؤرخ  الذي  الهولندي  سيما  وال  األجنبي،  األرشيف  خالل  من 

مضادة لفرانكو من طرف الجمهوريي انطالًقا من مدينة طنجة. وأكد القنصل الهولندي باملدينة يف 6 آذار/ مارس 1939 أّن عدًدا كبريًا من 

الجمهوريي قد غادروا طنجة يف اتجاه الدار البيضاء، وذلك عقب االعرتاف بحكومة فرانكو كممثلة عن إسبانيا)2)، وأضاف القنصل الهولندي 

يف تلغراف بتاريخ 7 آذار/ مارس من السنة ذاتها موجه لوزارة الشؤون الخارجية بأمسرتدام أّن الكثريين من مؤيدي النظام الجمهوري تحّولوا 

وغرّيوا اقتناعهم فجأة، وصاروا يرفعون العلم اإلسباين التقليدي خوًفا من مالحقة النظام الفرانكاوي لهم)3). ولعل هذه االعتبارات جعلت 

فرانكو يبارك هذا التدخل الذي كان يضمن له الوقوف حسب وجهة نظره يف وجه "املؤامرات" التي كانت تحاك باملدينة ضد نظامه من طرف 

العنارص الجمهورية الرافضة لنظامه، خصوًصا أّن هذه االعتبارات تزامنت مع وصول أخبار عن قرب سقوط فرنسا بشكل كامل إثر الهجمات 

األملانية النازية عليها.

يوستي  أنطونيو  القائد  بقيادة  رجل  وستمئة  آالف  ثالثة  قوامها  عسكرية  حملة  تنظيم  يف  الجامحة  الرغبة  هذه  إسبانيا  جسدت  وقد 

سكورا الذي أبلغ املندوب السلطاين محمد التازي عندما حلت القوات الخليفية بمشارف املدينة، بهدف هذه الحملة طالًبا منه املوافقة عىل 

دخول هذه القوات ملدينة طنجة، فكان رد املندوب السلطاين عىل هذا الطلب كالتايل: "إن القواني الدولية ال تسمح باحتالل طنجة من لدن 

أية قوة من دون أمر من صاحب الجاللة وموافقة مجلس املراقبة الدويل، وباعتبار وجود قوة دولية باملدينة تحرص عىل ضمان األمن، فال 

داعي الكتساحها من طرف القوات اإلسبانية"؛ مما جعل القائد اإلسباين ينفي للمندوب رغبة اإلسبان يف احتالل املدينة بصفة دائمة، معتربًا 

"أّن دخول القوات اإلسبانية للمدينة ال يدخل يف إطار احتالل، وإنما الغاية األساسية منه هو الحفاظ عىل األمن والنظام يف هذه الظروف، 

والسهر عىل حيادية املدينة")4). وعىل الرغم من عدم توّصل القائد اإلسباين لجواب إيجايب من املندوب السلطاين، وإرصاره عىل أن يقدم له 

مختلف هذه الترصيحات والتعهدات كتابة من أجل عرضها عىل السلطان، فإن القوات اإلسبانية دخلت املدينة يف اليوم نفسه، مما يربز أن 

هذا الطلب كان شكلًيا باألساس)5).

االحتالل  هذا  بدواعي   André Truchet ترويش  أندري  باملدينة  العام  قنصلها  طريق  عن  فرنسا  إبالغ  إىل  اإلسباين  القنصل  سارع 

قائاًل يف رسالة وجهها له: "يف الوقت الذي يجري فيه احتالل طنجة ومنطقتها احتالاًل حربًيا بواسطة قوات املحلة الخليفية باسم جاللة 

سلطان املغرب، وذلك بقصد املحافظة عىل الحياد التام الذي عليه طنجة ومنطقتها يف الظروف الحالية، فإنه يرسين أن أعرفكم بالنيابة عن 

حكومتي، وأعلمكم رسمًيا بأّن االحتالل املذكور له صبغة مؤقتة، وستحرتم حقوق الدول التي يهمها األمر واإلدارات املستقرة باملدينة")6). 

1 Stuart Graham, The International City of Tangier (Stanford: Stanford University Press; London: Oxford University Press 1931), p. 105.

2 Nationaal Archief, "Buitenlandse Zaken, Gezantschap Marokko, 1907 - 1944", 2.05.119, inv. nr. 36. no. 295 - 50. International Institute for 
Social History, Amsterdam (I.I.S.H).

3 Ibid., no. 326 - 355.

رسالة من مراقب الشؤون الرشيفة الفرنيس بطنجة لإلقامة العامة الفرنسية بالرباط بتاريخ 17 آذار/ مارس 1940:  4
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°275.

5 Ibid.

تلغراف من القنصل العام الفرنيس "ترويش" بطنجة للمقيم العام الفرنيس بالرباط بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 1940:  6
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N° 275.
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وأقدم القنصل العام الفرنيس إثر ذلك عىل إبالغ دولته بمختلف هذه التطورات يف تلغراف مستعجل وجهه للمقيم العام الفرنيس بالرباط يف 

اليوم نفسه الذي دخلت فيه قوات االحتالل اإلسباين للمدينة)7).

سكورا  يوستي  أنطونيو  سلمه  الذي  البيان  من  نموذًجا  بالرباط  الفرنيس  العام  املقيم  إىل  ترويش  أندري  الفرنيس  العام  القنصل  وبعث 

للمندوب السلطاين محمد التازي استجابة لطلٍب من هذا األخري من أجل إزالة مختلف الشكوك التي ُترّوج بشأن رغبة إسبانيا يف احتالل 

املدينة)8)، إذ جاء فيه "أّن السبب األسايس لوجود القوات العسكرية يف طنجة هو ضمان تطور عادي للمدينة لتأدية مهماتها بشكل كامل 

مراعاة للظروف التي أفرزها اندالع الحرب العاملية الثانية")9). وختم هذا البيان باإلشارة إل رغبته يف التعاون اإليجايب قائاًل: "نتمنى التعاون 

مع كل من يرغب يف الحفاظ عىل األمن العام للوصول ألحسن النتائج")10).

وقامت السلطات اإلسبانية بعد يومي من اكتساحها للمدينة بتاريخ 16 حزيران/ يونيو يف السنة نفسها بإصدار ظهري موّقع من املندوب 

التمسماين  العريب بن محمد  بتعيي  الخليفة الحسن بن املهدي  Carlos Asencio ومصدق عليه من  السامي اإلسباين كارلوس أسينسيو 

والعلماء  الرشفاء  منهم  آل طنجة أخص  كافة  ييل: "خدامنا األرضي  بما  مدينة طنجة  لذلك خوطبت ساكنة  وتبًعا  مدينة طنجة.  باشا عىل 

واألعيان... فقد اقتىض نظرنا السديد أن نويل عليكم خديمنا األرىض األنصح الفقيه السيد العريب بن محمد التمسماين، وأن نعهد إليه أموركم 

والقيام بكافة شؤونكم، فنأمركم أن تسمعوا له وتطيعوه يف ما يأمركم به")11).

وإذا كانت السلطات اإلسبانية قد أقدمت عىل إعطاء هذا الحدث زخًما إعالمًيا كبريًا تجىّل يف اعتباره بمنزلة فتح للمدينة، وضمان 

أسايس لحيادها يف الرصاع الدويل خالل هذه الفرتة - عن طريق توظيف الصحف واملجالت اإلسبانية لتحقيق هذا الغرض الدعايئ، مثل 

 23 بتاريخ  التي خصصت   Mundo موندو  الحدث عىل صفحاتها األوىل لحظة وقوعه، ومجلة  واكبت هذا  التي   España إسبانيا  جريدة 

حزيران/ يونيو 1940 مواضيع متعلقة بهذا الحدث املهم، معتربة "أن إسبانيا تعهدت بتدخلها العسكري بضمان حياد املدينة ريثما ينتهي 

الرصاع الدائر يف أوروبا")12) - فإّن هذه الوعود ما لبثت أن تبّخرت عىل أرض الواقع بعد إقدام قوات االحتالل عىل تعطيل سري املؤسسات 

الدولية باملدينة. ففي 4 ترشين الثاين/ نوفمرب 1940، عطلت إسبانيا املجلس الترشيعي ولجنة املراقبة ومكتب اإلعالم املختلط، وقررت أن 

تحكم منطقة طنجة بمراسيم خليفية رًدا عىل االتهامات التي وجهت لها برغبتها يف ضم منطقة طنجة للرتاب اإلسباين)13)، وتجىل ذلك يف 

القرار التايل:

"نظرا إللغاء املجلس الترشيعي يف طنجة وإلحاقها بمنطقة الحماية اإلسبانية يف املغرب، أصبح من الرضوري تطبيق نظام قانوين يف 

تلك الجهات اتقاًء للشكوك واألوهام:

7 Ibid.

رسالة من القنصل العام الفرنيس "ترويش" بطنجة للمقيم العام الفرنيس بالرباط بتاريخ 3 تموز/ يوليو 1940:  8
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N° 270.

9 Ibid.

10 Ibid.

وقع الخليفة الحسن بن املهدي هذا الظهري بتاريخ 16 آذار/ مارس 1941:  11
Boletin oficial de la zona de protectorado español en Marruecos, del 20 Mayo 1941.

وتجدر اإلشارة إىل أّن الخليفة أصدر بتاريخ 15 أيار/ مايو ظهريًا يؤكد من خالله عىل رضورة تعيي باشا يتكلف بالسهر عىل حقوق املغاربة القاطني بها وواجباتهم عىل أن تمتد 

سلطته إىل جميع السكان الداخلي ضمن دائرتها البلدية وتعيي قائٍد لقبيلة الفحص، ومنهما تتألف إيالة طنجة.

12 Mundo, AnoI, N°7, del 23 Junio 1940.

تجدر اإلشارة أّن جريدة إسبانيا نرشت بتاريخ 19 تموز/ يوليو 1940 مقااًل تحت عنوان "طنجة بلدة اسبانية"، وخلف ردود فعل معارضة من طرف عنارص الحركة   13

الوطنية، بلورته يف مقاالت عىل صفحات الجرائد الحزبية، يف:
España, 19 / 7 / 1940.
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املادة األوىل: ابتداًء من نرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية، ستصبح الترشيعات املعمول بها يف منطقة الحماية اإلسبانية باملغرب جارًيا 

العمل بها يف منطقة طنجة.

القرار،  هذا  صدور  قبل  به  املعمول  الخليفي  واإلسباين  اإلسباين  القانوين  الترشيع  سيصبح   1941 يناير  فاتح  تاريخ  من  الثانية:  املادة 

معمواًل به يف منطقة طنجة، ومن حق وزير الخارجية أن يجري ما يرتئيه مناسًبا إلحاقه من املواد القانونية ليصبح العمل به جارًيا وذلك قبل 

هذا التاريخ.

املادة الثالثة: نظًرا للظروف الخاصة بطنجة، ودون إخالل باملادة األوىل من هذا القرار، ستتخذ الوسائل الرضورية والقواني الخاصة 

للتطبيق مؤقًتا أو دون وقت محدود يف هذه املنطقة اإلسبانية املحمية.

املادة الرابعة: إن جميع الشؤون الرضورية لتطبيق املواد السابقة املذكورة هي من حق وزير الخارجية")14).

ولم تكن هذه االجراءات سوى بداية فحسب، إذ أعقب هذه الخطوة قرار إلغاء املندوبية السلطانية يف مدينة طنجة يف 16 آذار/ مارس 

1941 كإحدى الخطوات التي انتهجتها إسبانيا لوضع املدينة بشكل كامل تحت سيطرتها، عن طريق إبالغ محمد التازي بتاريخ 15 آذار/ 
ضبطت  حيث  الطرفي،  بي  دار  الذي  اللقاء  هذا  إىل  الفرنسية  االستعالماتية  املذكرات  إحدى  أشارت  وقد  املندوب.  منصب  بإلغاء  مارس 

تفاصيله الدقيقة، وقد اقتبسنا منها الفقرة التالية:

"يف مساء يوم الخامس عرش توجه القائد اإلسباين رئيس منطقة طنجة كريكوري Grégori صحبة املدعو برييز Pérez كمرتجم لزيارة 

املندوب السلطاين نحو الساعة السادسة مساًء يف قرصه بمرشان؛ ويف خضم محادثة طويلة جمعت بي الطرفي بنربة مختلفة تغلب عليها 

أحياًنا كثرية عجرفة إسبانية واضحة، ذكر القائد كريكوري املندوب محمد التازي بالرتحيب الذي لقيته القوات الخليفية التي احتلت املدينة 

... وقد أشار القائد اإلسباين للترصفات غري املقبولة التي أقدمت عليها السلطات الفرنسية إثر تسميتها، عرب السلطان، ملحمد الركينة ناظرًا 

لألحباس دون استشارة السلطات اإلسبانية ... مبلًغا إياه أّن الحكومة اإلسبانية بمدريد قد قررت حذف منصب املندوب مع منحه مهلة للغد 

من أجل مغادرة مقر املندوبية ... ويف صباح يوم السادس عرش من آذار/ مارس أبلغ املندوب موظفي املندوبية بإيقاف عملهم ابتداًء من تلك 

اللحظة بناًء عىل األوامر التي صدرت من الحكومة اإلسبانية")15).

وأضافت املذكرة أنه بموازاة مع هذه الخطوة، أُبلغ القنصل العام الفرنيس باملدينة يف اليوم نفسه من طرف أنطونيو يوستي، إذ ذكرت 

أنه "عرب جولة شخصية من طرف الكولونيل يوستي يف مساء اليوم نفسه، أعلم القنصل العام الفرنيس باملدينة أّن األمر الذي ُحدد للمندوب 

لعدم إعالمه مسبًقا  الكولونيل اإلسباين عن أسفه  السادسة مساًء، وقد عرب  الساعة  العارشة صباًحا قد تم تمديده إىل  الغد يف  للمغادرة يف 

باملهمة التي كلف بها لدى املندوب السلطاين، قائاًل له: "لقد أعطيت الجنود األوامر التي أتت يل من مدينة تطوان، وقد أخربين املندوب 

السامي أنه يرغب يف أن يبلغ شخصًيا هذا القرار للقنصل العام الفرنيس بمدينة تطوان، ومن ثم يتكلف هذا األخري بإبالغ الرباط، وبالفعل 

15 آذار/ مارس صباًحا بهذا القرار الذي اتخذ يف ما يخص حل املندوبية السلطانية من طرف  لقد أبلغ القنصل العام الفرنيس بتطوان يوم 

حكومة مدريد".

وقع هذا القرار من طرف فرانسيسكو فرانكو شخصًيا بتاريخ 23 ترشين الثاين/ نوفمرب 1940. التهامي الوزاين، تاريخ املغرب، الجزء الثالث )تطوان: 1940(، ص 284.  14

مذكرة استعالماتية من طرف أحد عنارص االستخبارات الفرنسية باملدينة ملكتب الشؤون السياسية الفرنيس بالرباط بتاريخ 17 آذار/ مارس 1941، يف:  15
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°275.

تاريخ  من  وانطالًقا  املحور،  دول  جانب  إىل  الحرب  إسبانيا  بدخول  وإيذاًنا  للحلفاء  قاصمًة  رضبًة  شكل  االحتالل  هذا  أّن  باملدينة  واإليطالية  األملانية  الجاليتان  واعتربت 

القنصلية  التي كانت تصدرها  الحربية، كنرشة األخبار  انتصاراتهم  أّسسوا بها صحافة واكبت  إذ  املدينة،  للمدينة أصبح األملان يؤدون دورًا مهًما داخل  االحتالل اإلسباين 

األملانية العامة بطنجة، إضافة إىل استغالل األملان لوضعية املدينة من أجل مخاطبة الرأي العام الوطني العريب، والحركات االستقاللية بمختلف أرجاء الوطن العريب. محمد 

الجامعية  السنة  الرباط،  والعلوم اإلنسانية،  التاريخ، كلية اآلداب  الدولة يف  لنيل دكتوراه  - اإلسبانية يف عهد فرانكو )1939 - 1975(، بحث  العربية  العالقات  العبويت، 

2003 - 2004، مرقونة، الجزء األول، ص 74.
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وأشارت املذكرة يف ختامها للتغرّي الذي طرأ عىل مقر املندوبية السلطانية؛ إذ جرى تحويل مقرها ملقر القنصلية األملانية باملدينة)16)، مشرية 

لألجواء االحتفالية التي واكبت هذا الحدث يوم 17 آذار/ مارس، والشخصيات املهمة التي سجلت حضورها يف هذه املناسبة موضحة ما ييل:

االحتفال  هذا  حرض  وقد  األملانية،  القنصلية  للسلطات  املندوبية  مقر  بتسليم  عرشة  الثانية  الساعة  حواىل  احتفل  الصباح  هذا  "يف 

 Asencio أسينسيو  الجرنال  Holfman؛  هولفمان  الدكتور  Hurbert Noerhing؛  نورهينغ  هريبرت  القنصل  الدكتور  التالية:  العنارص 

مدريد،  يف  األملانية  بالقنصلية  املكلف   Herbelein هريبرلي  الدكتور  Antonio Yuste؛  يوستي  انطونيو  الكولونيل  Ponte؛  بونت  الجرنال 

الدكتور ستيل Still سكرتري بالسفارة نفسها، الدكتور ريشرت Richter القنصل األملاين يف تطوان، إضافة إىل الدكتور براون Braun. واملالحظ 

أّن باشا طنجة الجديد العريب التمسماين كان هو الوحيد الحارض من بي أفراد السلطة املخزنية يف املدينة، وقد شارك يف االحتفال كذلك 

الوزير اإليطايل بادوكليو Badoglio، وكان يف أول صف إىل جانب الشخصيات اإلسبانية التي حرضت هذه التظاهرة االحتفالية ... حيث تّم 

رفع العلم األملاين فوق املندوبية السابقة")17).

وأقدمت السلطات اإلسبانية يف إطار تأكيد خطواتها الرامية لتأكيد اندماج املدينة يف منطقة الحماية اإلسبانية التي كانت تسري خالل 

املهدي. ويقدم األرشيف  بن  الحسن  السلطاين  للخليفة  زيارة رسمية  تنظيم  أسينسيو عىل  السامي كارلوس  املندوب  الفرتة من طرف  هذه 

الفرنيس استعراًضا مفصاًل لهذه الزيارة التي تمت بتاريخ 21 آذار/ مارس، إذ يشري أحد التقارير الفرنسية إىل ما ييل:

"يوم الجمعة كان يوًما حافاًل باستقبال الخليفة السلطاين الحسن بن املهدي، وقد حرض هذا األخري بالسيارة رفقة القائد اإلسباين من 

تطوان، وبعد ذلك انخرط يف تظاهرة احتفالية صاخبة امتدت طوال اليوم، حيث دشنها حواىل الساعة الحادية عرشة صباًحا بالقيام بجولة 

آالف  أربعة  حواىل  انطلق  باملكان  حلوله  وبمجرد  قدومه.  بانتظار  الخليفية  القوات  كانت  حيث  القطار،  محطة  اتجاه  يف  الحصان  ممتطًيا 

لينطلق بعد ذلك للجامع األكرب يف السوق الصغري، حيث أدى صالة الجمعة باسم السلطان محمد بن  للتظاهر احتفااًل بمقدمه،  جندي 

يوسف، ومن هذا املسجد انطلق املوكب يف اتجاه رضيح الويل بوعراقية حيث ُذبح ثور باملناسبة، وقد توجه بعد ذلك يف اتجاه فيال هاريس 

حيث التقى بعنارص من الجهاز الدبلومايس باملدينة لكل من إنكلرتا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والربتغال، إضافة إىل ثالثة قناصل أملان ... ولم 

يصل ملنزل الباشا الكالوي إال حواىل الساعة الرابعة، حيث كان من املتوقع حضور السلطان السابق موالي عبد العزيز، غري أن هذا األخري 

اعتذر عن حضور جميع املراسيم، ولم يقبل سوى بتناول كأس شاي بعد وجبة الغداء الرسمي الذي دعيت إليه الشخصيات املهمة باملدينة. 

وكان هناك ما يقرب من أربعي طاولة عىل النمط املغريب ... ويف طاولة الخليفة ُخصص مقعد للمندوب السامي اإلسباين إضافة ألخ الخليفة 

السلطاين ... وبعد االنتهاء من الغداء حواىل الساعة السادسة مساًء أعلن قدوم السلطان السابق موالي عبد العزيز، الذي لم يقعد سوى عرش 

دقائق، وعندما هّم هذا األخري باملغادرة صاح الخليفة السلطاين: "يحيا سيدنا املحرتم عبد العزيز"، وصاح امليك النارصي - زعيم حزب الوحدة 

املغربية - بدوره قائاًل: "يحيا سيدنا عبد العزيز"؛ "يحيا سعادة الخليفة"، "تحيا األرسة العلوية"، وقد قوبلت هذه العبارات بالتصفيق من 

طرف الحارضين وبحماسة كبرية")18).

العاملية األوىل، وأما االحتفال الذي أقيم  1914 عند إعالن الحرب  اعترب عبد الخالق الطريس يف مقال له أّن هذه اإلعادة "مرشوعة ألنها أخذت منهم قهرًا سنة   16

باملناسبة فإنه احتفال بحق مغصوب أخذ منها بالقوة فأعادته هي عن طريق العدالة والرشع". عبد الخالق الطريس، "إعادة دار املندوبية السعيدة بطنجة ألصحابها وذويها"، 

جريدة الحرية، 17 آذار/ مارس 1941.

مذكرة استعالماتية من أحد عنارص االستخبارات الفرنسية بطنجة ملكتب الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 17 آذار/ مارس 1941:  17
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°275.

تقرير أعده الجرنال هرني مارتي Henri Martin قائد جهة مراكش الذي كان خالل هذه الفرتة يف زيارة لطنجة، تحت عنوان "األحداث األخرية يف طنجة" وبعثه إىل   18

مكتب الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 25 آذار/ مارس 1941:
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N° 275.
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وقد نقلت الصحف املغربية واألجنبية بدورها مظاهر االحتفاالت التي رافقت تعيي باشا املدينة الجديد، كجريدة الحرية التي أشارت 

إىل أّن مدينة طنجة شهدت يف يوم األحد 23 آذار/ مارس 1941 انطالق العديد من التظاهرات االحتفالية بهذه املناسبة "كقيام فيالق من 

املحالت الخليفية باملرور من شارع مرشان يف اتجاه مقر الباشوية القديمة بالقصبة، يف حي كانت هناك فيالق أخرى بالسوق الرباين قصدت 

بدورها الجامع األكرب، حيث تجمع جمع غفري من ساكنة املدينة لسماع ظهري من الخليفة السلطاين بتعيي العريب التمسماين باشا عىل املدينة، 

حتى لم يعد املسجد قادرًا عىل احتواء جميع الحارضين الذين انفضوا إثر سماعهم لظهري التعيي، لينتقلوا بعد ذلك ملقر الباشوية من أجل 

تقديم التهاين للباشا القايض من دون أن تشهد املدينة وقوع أية حوادث")19).

وإذا كانت هذه التحركات نموذًجا من التظاهرات الرسمية التي كانت السلطات اإلسبانية باملدينة تعمل عىل تنظيمها من أجل إعطاء 

ردود  مختلف  عىل  الوقوف  أجل  من  تدفعنا  بالرضورة  فإنها  باملدينة،  املؤسسات  تشهدها  التي  التغريات  مختلف  ملواكبة  الرضورية  الرشعية 

األفعال التي تم التعبري عنها من أطراف أخرى لم تكن تمثل وجهة النظر الرسمية التي تتبناها إسبانيا يف املدينة بالرضورة.

ثانيًا: ردود األفعال تجاه االحتالل اإلسباين لطنجة

املدينة  إما يف ساكنة  واملتمثل  الحدث  بهذا  املعني  الطرف  تباينت حسب  أفعال مختلفة،  ردود  ملدينة طنجة  أفرز االحتالل اإلسباين 

املسلمة، أو الحركة الوطنية، أو السلطان، أو الدول األجنبية، باعتبار أّن كّل طرٍف تعامل معه وفق تصوراته الخاصة.

فقد استقبلت ساكنة املدينة وال سيما املغاربة عموًما هذا االحتالل بشكل إيجايب، بل انخرطت يف التعبري عن فرحها بهذه املناسبة أيًضا. 

وبعيًدا عن الكتابات التي اهتمت بتأريخ هذه املرحلة سواء من الجانب اإلسباين أو من الجانب املغريب، والتي ربما لم تتخذ موقًفا حيادًيا يف 

إبالغ صورة حقيقية عما جرى، فإّن األرشيف الفرنيس يقّدم باملقابل إجابات ذات أهمية بالغة، يف هذا الصدد، كالتقارير التي أنجزت خالل 

هذه الفرتة، ومن ضمنها عىل سبيل املثال تقرير للويس كوس Louis Gousse الذي عارص هذه األحداث، بحكم إقامته يف املدينة خالل هذه 

الفرتة، والذي يقّدم لنا، مع أنه يمثل السلطات الفرنسية، صورة معرّبة عن تفاعل الساكنة املحلية مع االحتالل اإلسباين لها، وهو ما من شأنه 

أن يبعده عن أي تحّيز، ألّن من مصلحة فرنسا أن تنقل صورة مغايرة ملا يتضمنه التقرير، إذ تضمن وصًفا لهذا الحدث جاء فيه ما ييل: "إن 

دخول اإلسبان ملدينة طنجة قد قوبل بحماسة كبرية من طرف ساكنة املدينة الذين نظروا لإلسبان باعتبار أنهم يمثلون نظاًما جديًدا يحمل 

يف طياته العديد من املزايا اإليجابية، فعندما وطئ اإلسبان تراب مدينة طنجة عرّبت كل الساكنة عن فرحها، لقد التقيت شخًصا مسًنا فقريًا 

كان يشارك يف التظاهرات بدوره للتعبري عن فرحته، وقد خاطبني قائاًل: إذا استطعت هذه الليلة فسأصنع كسكًسا لذيًذا؛ إّن االسبان هنا لذا 

سنكون سعداء أكرث")20).

جريدة الحرية، 23 آذار/ مارس 1941. واعترب عبد الخالق الطريس أّن تعيي باشا طنجة يوم 16 آذار/ مارس: "كان يوًما تاريخًيا يف حياة طنجة العزيزة؛ تلك املدينة   19

البائسة التي ابتالها الله بذلك النظام الغريب نظام الدولية التي كانت تعاين من جرائه أهوال التجزئة والعزلة عن باقي أطراف اإلمرباطورية الرشيفة". جريدة الحرية، 17 آذار/ 

مارس 1941.

تقرير من لويس كوس وضع تحت طلب من ساكنيس Sagnes بتاريخ 2 شباط/ فرباير 1942:  20
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°270.

لتحافظ مؤقًتا عىل حيادها  الحكومة اإلسبانية وصلت إىل طنجة  بأمر من  الخليفية  الجيوش  أّن  14 حزيران/ يونيو  بتاريخ  باملدينة  أعلم رسمًيا  أنه  الحرية  وذكرت جريدة 

وتضمن األمن فيها، وأّن االحتالل وقع بكل هدوء من طرف الجيوش الخليفية ليك ال يحوم الشك حول النيات اإلسبانية. جريدة الحرية، 15 حزيران/ يونيو 1940.
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وقد أضافت مذكرة استعالماتية فرنسية أخرى أّن السبب األسايس وراء عدم اتخاذ الساكنة املحلية موقًفا سلبًيا يكمن يف بقاء املندوب 

السلطاين يف املدينة، إذ أشارت إىل ذلك برصيح العبارات التالية: "إّن أغلبية الساكنة منذ دخول القوات الخليفية للمدينة يعتربون أن ال يشء 

تغري باعتبار أّن املندوب ما زال حارًضا وهو يمثل السلطان")21).

ساكنة  فعل  رد  من  الناتجة  االختالفات  بعض  بالفعل  الفرنيس  األرشيف  سجل  إذ  التاريخي؛  السند  من  الكثري  العبارات  هذه  وتجد 

املدينة؛ فقد كانت مفاجأتهم شديدة إثر علمهم بقرار طرد املندوب السلطاين من املدينة بتاريخ 15 آذار/ مارس 1940، خاصة أنه يف اليوم 

نفسه جرى تداول العديد من اإلشاعات يف املدينة، من قبيل أّن األملان سيحتلون مقر املندوبية الذي كان يعترب من ضمن أمالكهم، وهو ما 

تبلور يف استقبال بارد من طرف الساكنة إثر رفع العلم األملاين فوق مقر املندوبية السلطانية)22)، فالساكنة كانت حتى تلك الفرتة تنتظر تحسًنا 

يف أوضاعها لم يتبلور عىل أرض الواقع بقدر ما كانت السلطات اإلسبانية تشدد من قبضتها عىل املدينة بمرور الوقت.

ويف الواقع لم تكن هذه هي نظرة الساكنة املحلية فقط؛ إذ عربت مختلف املدن املغربية عن رفضها للقرار الذي اتخذته السلطات 

اإلسبانية لطرد املندوب، معتربة أّن هذا القرار بمنزلة إهانة تمّس شخص السلطان ذاته، وال سيما من طرف النخبة املثقفة بمدينة وجدة التي 

اعتربته تجارًسا من طرف السلطات اإلسبانية ما كان يجب السكوت عنه، كما أبلغ ذلك قائد األمن املحيل روكس Roux يف وجدة ملكتب 

الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 20 آذار/ مارس 1941 )23).

وكذلك األمر بالنسبة إىل مدينة الرباط؛ إذ أكد قائد أمن املنطقة هياسينث Hyacinthe أّن "أحداث طنجة وّلدت لدى الساكنة املسلمة 

يف املنطقة السلطانية شعورًا تبلور يف اتجاهي متعاكسي، ففي صفوف النخبة املثقفة نجد عدم الرضا عن هذا الحدث واعتباره رضًبا للسيادة 

السلطانية يف املدينة، وهذا الشعور تضاعف بوجود قلق حول املصري املقرر للمنطقة، واملوقف اآلخر يتجىل يف فئة التجار الذين اعتربوا أّن هذه 

املرحلة الزمة وال بد منها من أجل تطّور التأثري اإلسباين األملاين يف املغرب، واعتباره رضورة لتحسي أوضاعهم االقتصادية مما جعلهم يعلقون 

آمااًل عىل أملانيا من أجل بلوغ هذه الغاية، لكّن هذين االتجاهي التقيا حول اعتبار قرار طرد املندوب بمنزلة رضبة للنفوذ الفرنيس")24).

ولم تخرج مراكش عن بقية املدن املغربية، إذ خّلف طرد املندوب السلطاين محمد التازي من طنجة يف اتجاه الرباط موجًة من الذعر 

لدى الساكنة املراكشية معتربة إياه إهانة ال يمكن التساهل معها وتجاوزها، كما تضمنت ذلك مذكرة مبعوثة من قائد األمن باملنطقة املدعو 

شابوي Chapuis )25)، وهو املضمون نفسه الذي تضمنته مذكرة قائد األمن بمدينة فاس واملدعو أوسرتيك Oustric، الذي أشار لبلوغ أخبار 

للساكنة املحلية حول االحتجاج الذي قدمه السلطان محمد بن يوسف إلسبانيا يف هذا الصدد)26).

العام  الفرنيس يف هذا الصدد عىل نّص االحتجاج الرسمي الذي قّدمه السلطان محمد بن يوسف للمقيم  وبالفعل احتوى األرشيف 

التالية:  بالصيغة  االحتجاج  هذا  بلور  وقد  املدينة،  ضم  عىل  إلقدامها  الرافض  بموقفه  اإلسبانية  الحكومة  إبالغ  منه  طالًبا  بالرباط  الفرنيس 

"سعادة املقيم العام لدولة فرنسا، فبمناسبة دخول إيطاليا يف الحرب أبلغت دولة إسبانيا بطريق املخابرة الدبلوماسية بأنها تريد بصفتها دولة 

غري محاربة، أن تتخذ بعض االحتياطات يف منطقة طنجة للمحافظة عىل النظام واألمن فيها، وفعاًل اتخذت تلك االحتياطات ونرشتها من 

غري أن نعرتض عليها، غري أّن الحكومة اإلسبانية ظهر لها أن تزيد يف تلك االحتياطات لدرجة جعلتها تعّطل سري النظم املتأسسة بمواثيق 

مذكرة استعالماتية فرنسية، 29 ترشين الثاين/ نوفمرب 1940:  21
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°270.

مذكرة من أحد عنارص االستخبارات الفرنسية بطنجة ملكتب الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 17 آذار/ مارس 1941:  22
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°275

مذكرة من القائد روكس بوجدة ملدير األمن العام بالرباط بتاريخ 20 آذار/ مارس 1941، املرجع نفسه.  23

مذكرة من القائد هياسينث بالرباط ملدير األمن العام بالرباط بتاريخ 31 آذار/ مارس 1941، املرجع نفسه.  24

مذكرة من القائد شابوي بمراكش ملدير األمن العام بالرباط بتاريخ 21 آذار/ مارس 1941، املرجع نفسه.  25

مذكرة من القائد اوسرتيك بفاس ملدير األمن العام بالرباط بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 1941، املرجع نفسه.  26
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دراســات طنجة تحت االحتالل اإلسباين )1945-1940(

دولية ومقررة بظهري رشيف، ولم يقف بها األمر عند هذا الحد، بل أمرت املندوب السلطاين بإفراغ املندوبية السلطانية بدعوى أنها قررت 

حذفها من منطقة طنجة التي صممت عىل إدخالها يف منطقة نفوذها من إيالتنا الرشيفة. إّن الواجبات امللقاة عىل عاتقنا وتعهدنا بتسيري شؤون 

لوحدها من دون موافقتنا  إسبانيا  الصادرة من جهة  القوي عىل هذه االجراءات  لتقديم هذا االحتجاج  والدفاع عن حقوقها تدفعنا  رعيتنا 

وبمخالفة قواعد حقوق الدول ومحافظي عىل كل ما لعرشنا السلطاين من الحقوق واالمتيازات املتعلقة بالنظام األسايس لطنجة، ولذلك أرجو 

من حكومة دولة فرنسا أن تبلغ نص هذا االحتجاج باسمنا للحكومة اإلسبانية")27).

ولعل إقدام السلطان عىل هذه الخطوة يأيت بعد إدراكه أن سلسلة التجاوزات التي أقدمت عليها السلطات اإلسبانية باملدينة تذهب يف 

اتجاه حذف النظام الدويل الذي كانت تخضع له يف ما سبق، والتي تعهدت إسبانيا يف ما قبل باملحافظة عليه، عن طريق إدخال فرنسا يف 

القضية باعتبارها الناطق الرسمي باسم املغرب خارجًيا من جهة، وكونها ذات امتيازات يف مدينة طنجة مقارنة مع بقية القوى األخرى من جهة 

أخرى، مما يدفعنا الستحضار املوقف الفرنيس من االحتالل اإلسباين للمدينة يف 14 حزيران/ يونيو 1940.

النيات اإلسبانية الحتالل طنجة حتى قبل أن  الفرنيس يف هذا الصدد إجابات غنية يف ما يخص موقف فرنسا من  ويقدم األرشيف 

تتحقق عىل أرض الواقع، ورغبتها يف االستفادة من دعم بريطانيا ألجل الوقوف يف وجه هذه النيات باعتبار موقف هذه األخرية من ضم 

اإلسبان لطنجة. فبتاريخ 14 نيسان/ أبريل 1939 بعث وزير الخارجية الفرنيس جورج بونيي Georges Bonnet برقية مستعجلة للسفري الفرنيس 

بلندن أخربه فيها بما ييل: "لقد أخربنا القنصل الفرنيس يف برشلونة أن اإلسبان يحرضون للهجوم عىل طنجة، وقد يبدو أن هذا التهديد يجب 

أن يؤخذ يف االعتبار نظًرا للمعلومات التي وصلتنا من املقيم العام الفرنيس بالرباط، والقنصل العام الفرنيس بتطوان، حيث أخربين هذا األخري 

بوصول ما يقارب اثني عرش ألف رجل من القوات ملدينة سبتة، وهو ما أكده الجرنال نوكيس كذلك ... ويجب أن تعلموا الحكومة الربيطانية 

ليك تأخذ هذه املسألة يف اعتباراتها")28).

وعىل الرغم من عدم تجاوب بريطانيا مع تخوفات الفرنسيي بالنظر للظرفية التي كانت تعيشها قبيل اندالع الحرب العاملية الثانية، 

فإّن ذلك لم يمنع فرنسا من اتخاذ الحذر، والتأكيد عىل رضورة تحييد إسبانيا من الرصاع الدويل، ألن من شأن دخول هذه األخرية إىل جانب 

الخارجية  بعث وزير  إذ  الحفاظ عىل طنجة محايدة،  الدول يف  الدولة، ويهدد مصلحة هذه  لهذه  السياسية  يبعرث األوراق  النازية أن  أملانيا 

1939 أي - تاريخ اندالع الحرب العاملية الثانية - لكل من ممثيل فرنسا يف الرباط  الفرنيس جورج بونيي تلغراًفا بتاريخ فاتح أيلول/ سبتمرب 

ومدريد ولندن وروما والهاي ولشبونة وبروكسيل وطنجة؛ جاء فيه ما ييل: "أرجو منكم أن تبلغوا بشكل عاجل الحكومة اإلسبانية عن رغبتنا 

يف التشاور معها بسبب املصالح الخاصة لكل من فرنسا وإسبانيا، ورغبة فرنسا يف ضمان حيادية مدينة طنجة بسبب الحرب"، وقد أضاف 

قائاًل: "نحن لن نبقى مكتويف األيدي ونحن نرى طنجة تفقد حيادها عىل يد دولة أخرى")29).

وإذا كانت الظرفية التي اجتازتها فرنسا إبان الحرب العاملية الثانية قد حتمت عليها اتخاذ موقف تشاريك مع إسبانيا، من أجل ضمان 

حياد مدينة طنجة، والتي ارتأت السلطات اإلسبانية أن تبلوره يف إطار احتاللها للمدينة يوم 14 حزيران/ يونيو، فإن ذلك لم يمنعها باملقابل 

من إيالء أهمية كبرية ملختلف التطورات التي مرت بها املدينة طوال فرتة االحتالل اإلسباين لها، وهو ما سمح لنا باملقابل بالخروج برؤية 

27 Copie de la protestation officielle addressee au resident general le 21 novembre 1940 par S.M.le sultan, au sujet du coup de force des 
espagnols sur tanger, Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N),  1MA-200-N°270.

رسالة من وزير الشؤون الخارجية الفرنيس جورج بونيي للسفري الفرنيس بلندن بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 1939:  28
D.D.F: 1932 - 1939, tome 15, Paris, imprimerie nationale, 1986, pp. 632 - 633.

رسالة من وزير الشؤون الخارجية الفرنيس جورج بونيي لبعض ممثيل فرنسا يف الخارج بتاريخ 1 أيلول/ سبتمرب 1939:  29
D.D.F: 1932 - 1939, tome 21, p. 338.

وقد عرثنا عىل تلغراف مرسل من وزير الشؤون الخارجية الفرنيس جورج بونيي للجرنال نوكيس قبل هذا التلغراف بيوم واحد، وجاء فيه ما ييل: "إن ترصفنا يف الظروف الحالية 

يجب أن ينبع من مصلحتنا أواًل وأخريًا: أال وهي تحييد إسبانيا، إن إرادتنا الحقيقية هي احرتام حيادية مدينة طنجة"، املرجع نفسه.
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واضحة عن هذه الفرتة من خالل كرثة الوثائق التي وقفنا عليها يف هذا الصدد، والتي ال يسعنا املقام للوقوف عليها بأكملها، عىل الرغم 

من أنها تقدم إجابات شافية ليس بالنسبة إىل مركز فرنسا يف هذه املدينة فحسب، والذي عرف بعض التغريات املؤقتة، بل كذلك بالنسبة إىل 

الحركة الوطنية املغربية التي عربت بدورها عن ردود أفعال مواكبة ملختلف الخطوات التي أقدمت عليها السلطات اإلسبانية باملدينة.

الحرية  وتجلت أوىل هذه الردود يف التعبري عن مواقفها املؤيدة لالحتالل اإلسباين للمدينة عىل صفحات الجرائد املغربية، كجريدة 

لسان حال حزب اإلصالح الوطني، التي نرشت يف 15 حزيران/ يونيو 1940 مقااًل تعرب فيه عن موقفها من االحتالل قائلة: "نحن متفقون 

مع رشط أن تربز إسبانيا عن حسن نواياها كما تدعي"، غري أن هذا الرتحيب الذي عربت عنه العنارص الوطنية املغربية ما لبث أن تعرض 

لبعض الفتور، إثر شكوك برزت لدى هؤالء بتصميم إسبانيا عىل ضم املدينة للرتاب اإلسباين. وما زىك هذه الشكوك نرش جريدة إسبانيا بتاريخ 

19 تموز/ يوليو 1940 مقااًل معنوًنا بـ "طنجة بلدة إسبانية")30)، مما خلف ردود أفعال رافضة لهذا التصور اإلسباين، خاصة مع اعتبار هذه 
الحركة  التعبري عن مواقف  تنشط كذلك من أجل  الحزبية  الصحف  ما جعل  الحكومة اإلسبانية. وهو  باسم  ناطق رسمي  بمنزلة  الجريدة 

الوطنية املغربية علنًيا، وقد نرشت جريدة الحرية يف هذا الصدد بتاريخ 24 تموز/ يوليو مقااًل للتهامي الوزاين تحت عنوان "إن طنجة ليست 

ال إسبانية وال فرنسية، وإنما مغربية لحًما ودًما وجبااًل ووهاًدا وطابًعا وروًحا")31)، وأعقب عبد الله كنون يف اليوم التايل، عىل صفحات الجريدة 

نفسها بمقال بعنوان "طنجة مغربية وستبقى مغربية إىل األبد"، معرتًضا من خالله عىل ما صدر من إسبانيا ومؤكًدا أّن دخول جنود املحلة 

الخليفية إىل طنجة كان لحفظ األمن ليس إال. وتسبب هذا املقال يف تعطيل جريدة الحرية ملدة ثمانية أيام من طرف نائب األمور الوطنية 

ماريانو ألونسو Mariano Alonso بتاريخ 27 تموز/ يوليو 1940.

بتاريـخ  فرانكـو  فرانسيسـكو  الجـرنال  بإصـدار  تبـددت  أن  لبثـت  مـا  اإلسـباين  الـرتاب  إىل  طنجـة  ضـّم  فكـرة  أّن  غـري 

23 ترشيـن الثـاين/ نوفمـرب 1940 قـرارًا مؤكًدا من خاللـه أنه بعد إلحـاق املدينة بمنطقة الحماية اإلسـبانية يف املغرب، "أصبـح من الرضوري 
واألوهـام")32). الشـكوك  اتقـاء  الجهـات  تلـك  يف  قانـوين  نظـام  تطبيـق 

للمنطقة  الوطنية لضم مدينة طنجة  أساًسا، من تفضيل األحزاب  للمدينة،  باالحتالل اإلسباين  املغربية  ينبع ترحيب األحزاب  وربما 

الخليفية التابعة للحماية اإلسبانية بدل بقائها خاضعة للنظام الدويل، باعتبار أن دخولها تحت إرشاف الخليفة السلطاين من شأنه أن يساهم 

يف استعادة ساكنة طنجة املسلمة لحقوقها التي حرمت منها عىل عهد النظام الدويل الذي لم يساهم سوى يف تفقري الساكنة املحلية عىل 

حساب مصالح األجانب باملدينة. وقد عرب هؤالء عىل إثر هذا املوقف عن ترحيبهم بتعيي العريب بن محمد التمسماين باشا لطنجة عىل أعمدة 

الصحف، كجريدة الحرية التي نرشت بتاريخ 24 آذار/ مارس 1941 ما ييل: "لقد كان لهذا العهد الجديد وقع يف النفوس ما الله به عليم، 

عهد طاملا تمنيناه ودعونا له رسا وجهرا عهد تنضم فيه طنجة للمنطقة الخليفية، عهد يحق لطنجة أن تتخذه عيدا يوم تحرر فيه طنجة من 

ربقة الظلم واالستبداد، وذلك بفضل موالنا الخليفة املحبوب")33).

ويف املقابل، لم يكن ممكًنا الرتحيب باحتالل اإلسبان للمدينة من دون اتخاذ موقف من األملان الذين اعتربوا أكرب املستفيدين من 

هذا االحتالل، ولقد عربت األحزاب الوطنية كحزب اإلصالح الوطني عن فرحته باسرتداد األملان لدار املندوبية، معتربة أنها تسرتد حقوقها 

الطبيعية التي سلبت منها، وأّن أملانيا دولة صديقة لطاملا دافعت عن املغرب، ومن حقها أن تنال حقوقها السليبة، ملقًيا اللوم عىل النظام 

الدويل الذي حرم املغاربة من حقوقهم. ولعل هذه الجملة التي تضمنها أحد املقاالت هي إجابة يف الواقع عن الداعي األسايس وراء الرتحيب 

30 España, 19 / 7 / 1940.

وقد عرب عن موقفه قائاًل: "لن نسمح يف طنجة ما دامت مرتبطة باملغرب تكون جزًءا من جغرافيته وال حدود بينها وبينه أن تفصل عن القطر بهذه السهولة". جريدة   31

الحرية، 24 تموز/ يوليو 1940.

الوزاين، ص 284.  32

جريدة الحرية، 24 آذار/ مارس 1941.  33
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باألمس عن  املدافعة  املغرب حرًجا، فهي  أوقات  أشد  أمة صديقة حميمة عرفت كيف تظهر ذلك يف  إلينا  بالنسبة  "أملانيا  بالقول:  والدعم 

استقالله، وهي اليوم محط آماله يف إرجاع ذلك االستقالل املغصوب والعزة املداسة")34).

وإذا كانت األحزاب الوطنية قد عملت منذ البداية عىل استغالل الظروف الجديدة التي تمر منها املدينة إثر االحتالل اإلسباين لها، 

ومحاولة قطف ثمار الدعم والرتحيب الذي عربت عنه بوضوح للسلطات اإلسبانية، بتنشيط العمل السيايس عرب عقد التجمعات السياسية 

العلنية باملدينة، والتي كانت االستخبارات الفرنسية تعمل عىل تتبعها من أجل وضع اإلقامة العامة الفرنسية يف الصورة، كما هو األمر بالنسبة 

إىل محمد امليك النارصي زعيم حزب الوحدة املغربية الذي عقد بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1941 تجمًعا كبريًا يف الجامع األكرب، وعىل الرغم من 

أّن املناسبة كانت دينية، فإّن امليك النارصي استغلها من أجل تحويلها ملناسبة سياسية عن طريق إلقاء خطاب سيايس ضد السياسة الفرنسية 

يف املغرب. وعىل الرغم من أّن هذه التجمعات السياسية لم تكن تتخذ من السياسة اإلسبانية موضوًعا النتقاداتها يف هذه الفرتة، فإّن ما كان 

يرتتب عليها من تهييج الرأي العام باملدينة لالنخراط يف تظاهرات كانت تربك األمن باملدينة، كالتظاهرة الغفرية التي انطلقت من الجامع 

Carvajal للمختار بن الصديق أحرضان،  15 ترشين األول/ أكتوبر، والتي ترتب عليها توجيه استدعاء من طرف كارباجال  الكبري بتاريخ 

رئيس فرع حزب الوحدة املغربية بطنجة، إذ وجه له كارباجال انتقادات واتهامات يف هذه الصدد قائاًل له: "أعرف أّن حزبكم يحتوي عىل 

عنارص متعاطفة مع اإلنكليز وأّن التظاهرة التي انطلقت يوم 15 ترشين األول/ أكتوبر ما هي إال نتيجة لدعاية بريطانية ضد إسبانيا، فأمي 

الحزب عبد الصادق الفريحي كان من بي املتظاهرين، وهو ما سيدفعنا لفتح تحقيق جدي يف األمر")35).

السياسية بطنجة خالل  الحالة  بتحليل  التي اهتمت  الفرنسية  املذكرات االستعالماتية  التحقيق، حسب معطيات إحدى  ولعل هذا 

1941، كان هو السبب وراء الرتاجع عن الرتخيص املمنوح لألحزاب املغربية يف املدينة، كحزب اإلصالح الوطني بزعامة عبد الخالق  سنة 

الطريس وحزب الوحدة املغربية بزعامة محمد امليك النارصي، باتفاق الجرنال أوركاز Orgaz مع حكومة مدريد، والذي سيتخذ تاريخ فاتح 

أقلعي  الوزاين ومحمد  املذكرة نفسها الجتماع سيايس جمع بي كل من أحمد بالفريج والتهامي  له. وقد أشارت  بداية  الثاين/ يناير  كانون 

ومصطفى الخمال وعبد القادر الدزيري وعبد الوهاب بناين ومحمد كنون يف منزل عبد الله كنون بتاريخ 25 ترشين األول/ أكتوبر 1941، 

حيث أخربهم أحمد بالفريج من مصادر موثوقة أّن الوطنيي املغاربة سيكونون راضي عن مصري املغرب إثر توقيع معاهدة السالم بعد انتهاء 

الحرب العاملية الثانية)36).

وإذا كانت عنارص الحركة الوطنية قد بدأت تراهن منذ بداية األربعينيات عىل اإليجابيات التي يمكن أن يجنيها املغرب بعد نهاية هذه 

الفرتة الحرجة من تاريخه، فإسبانيا تحت زعامة فرانكو كانت لها وجهة نظر مغايرة تماًما لهذه التطلعات. فرًدا عىل قرار نزول قوات الحلفاء 

أوامره ملندوبه السامي يف تطوان  آنذاك، أعطى فرانكو  القائم  1942 يف إطار الرصاع  الثاين/ نوفمرب  أفريقيا يف ترشين  عىل شواطئ شمال 

بإلحاق طنجة وإدماجها بشكل كامل باملنطقة الخليفية يف كانون الثاين/ يناير 1943، عىل الرغم من أّن الرئيس األمرييك أبلغه شخصًيا بأّن 

العمليات ال تهدد بتاًتا إسبانيا)37).

وإذا كانت السلطات اإلسبانية قد تدرجت يف الخطوات التي اتخذتها من أجل الوصول إىل إدماج مدينة طنجة بشكل تام يف املنطقة 

الخليفية، فإن املدينة قد عرفت باملقابل تدهورًا يف أوضاعها االقتصادية واالجتماعية منذ اقتحامها ألول مرة من طرف القوات الخليفية يف 

14 حزيران/ يونيو 1940؛ ويف مقدمة هذه املشاكل أزمة التموين باملواد األساسية. وقد التقت الكتابات الوطنية مع األجنبية من أجل إبراز 

جريدة الحرية، 18 آذار/ مارس 1941.  34

مذكرة استعالماتية من أحد عنارص االستخبارات الفرنسية ملكتب الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 11 ترشين األول/ أكتوبر 1941:  35
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°384.

مذكرة استعالماتية من أحد عنارص االستخبارات الفرنسية ملكتب الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 3 ترشين الثاين/ نوفمرب 1941، املرجع نفسه.  36

37 "Le débarquement en Afrique du Nord," informations Nord-Africaines, N° 9 (Mai 1952), p. 9.
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االنعكاسات السلبية عىل ساكنة املدينة، عىل الرغم من محاولة الكتابات اإلسبانية التقليل من خطورتها. وأشارت الوثائق الفرنسية املعتمدة 

1941 من  10 كانون الثاين/ يناير  يف هذا الصدد إىل إقدام عنارص تنتمي لحزب الوحدة املغربية عىل اللقاء بمسؤولي إسبان يف املدينة منذ 

أجل النقاش حول مسألة التموين باملدينة، فقد نهجت هذه العنارص طريقة ذكية من أجل لفت االنتباه ملا تعانيه املدينة من أزمات اقتصادية، 

متجلية يف اإلشارة إىل هؤالء املسؤولي اإلسبان بداية للفرح الذي عربت عنه ساكنة املدينة من جراء انتهاء النظام الدويل بها والغريب عنها، 

بهذه  االهتمام  برضورة  املطالبة  أجل  من  تمهيًدا  اعترب  مما  وضعيتهم،  تحسي  يف  آمال  من  عليهم  يعلقون  ملا  اإلسبان  بقدوم  وترحيبهم 

الساكنة التي تتعرض لإلهانة اليومية من طرف رجال الرشطة اإلسبانية الذين يلجؤون الستخدام الهراوات من أجل تفريق املتظاهرين 

املتجمهرين أمام املحالت التجارية، مؤكدين يف األخري عىل رضورة أخذ االحتياطات الالزمة، حتى ال يستغل أعداء إسبانيا هذه الوضعية من 

أجل القول إن اإلسبان مسؤولون عن وضعية املدينة املتدهورة، وأن النظام الجديد هو قاس مقارنة مع النظام السابق)38).

التي تعيشها املدينة لم تفلح يف تحسي هذه  انتباه السلطات اإلسبانية للحالة املتدهورة  الرامية إلثارة  غري أّن هذه املحاولة وغريها 

الوضعية، ولو عىل الصعيد السيايس. وكانت اإلقامة العامة الفرنسية بالرباط بدورها حريصة عىل تتبع هذه املرحلة التي تمر منها مدينة طنجة، 

وهو ما جعلها تطالب بالعديد من التقارير السياسية التي كانت تحلل وضعية املدينة عىل األصعدة كافة منذ دخول اإلسبان إليها. ومن أبرز 

هذه التقارير تقرير للويس كوس الذي أنجز بتاريخ 2 شباط/ فرباير 1942، فقد أشار يف تحليله للوضع السيايس باملدينة كما ييل:

"لقد عربت األحزاب املغربية عن فرحتها بإلغاء النظام الدويل باملدينة، وأرادت بدورها أن تستفيد من هذه التطورات الجديدة، وتدخل 

يف غمار اللعبة الجديدة؛ إذ عقدت التجمعات السياسية من طرف العنارص الوطنية التي علقت آمااًل عىل دخول اإلسبان للمدينة، لكّن هذه 

اآلمال لم تتحقق؛ إذ لم تمر سوى أشهر حتى برز العكس، ليس فقط بالنسبة إىل الساكنة املحلية التي لم تعايش أية إيجابيات منذ سقوط 

املدينة تحت يد اإلسبان، بل األكرث من ذلك تدهورت األوضاع وازدادت تكلفة املعيشة ... وسجلنا بعد ذلك تراجع الحماس األويل الذي 

عربت عنه الحفالت الصاخبة املرافقة لدخول اإلسبان لطنجة، وقد صبت ساكنة املدينة غضبها عىل إسبانيا من جهة، وعىل األحزاب املغربية 

كحزب الوحدة املغربية وحزب اإلصالح الوطني من جهة أخرى - إن الطريس والنارصي كاذبي؛ األول ناطق باسم أملانيا والثاين ناطق باسم 

فرانكو، فال أحد منهما يتحدث باسم املسلمي - هكذا سمعت من أحد السكان املسلمي ... وقد انعكس هذا الشعور عىل ساكنة املدينة التي 

لم تعد ترتاد التجمعات الحزبية خالل هذه الفرتة")39).

وهو ما كانت تنظر إليها السلطات الفرنسية بعي الرىض، فقد اعتربت من جهتها أن هذه السياسة ستنعكس إيجابًيا عىل فرنسا منذ 

هذه الفرتة، بتحسي صورتها يف املدينة نتيجة خيبة األمل التي تشكلت من وراء السياسة اإلسبانية يف املدينة. وقد أشار تقرير لويس كوس 

إىل ذلك قائاًل: "سمعت أحد الشيوخ املسني يف املدينة يقول: لقد كان الريسوين يعلن مرارًا أنه سيأيت يوم وتندمون فيه عىل غياب فرنسا، 

وها قد أىت ذلك اليوم")40).

وإذا كانت األحزاب الوطنية قد راهنت عىل كل من أملانيا وإسبانيا من أجل الحصول عىل استقالل املغرب، فإن تاريخ 8 ترشين الثاين/ 

نوفمرب 1942 قد شكل بداية الرتاجع عن هذه الرؤية إثر نزول الحلفاء يف املغرب)41)، ذلك أّن األحزاب قد اقتنعت بأّن السياسة اإلسبانية لم 

تكن تضع يف حساباتها مصلحة املغاربة، كما كانت تدعي إعالمًيا، بقدر ما كانت تهتم فقط برتسيخ وجودها يف هذه املنطقة ذات األهمية 

مذكرة استعالماتية من أحد عنارص االستخبارات الفرنسية بطنجة ملدير مكتب الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 11 كانون الثاين/ يناير 1941:  38
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°384.

تقرير لويس كوس بتاريخ 2 شباط/ فرباير 1942:  39
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°270.

40 Ibid.

41 Abdelmajid Benjelloun, Approches du colonialisme espagnol et du mouvement nationaliste marocain dans l'ex-Maroc khalifien (Rabat: 
Editions Okad, 2ème édition, 1990), p. 224.
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اإلسرتاتيجية، فبدأت مرحلة توظيف الصحف الوطنية من أجل إبراز الوضعية السيئة التي توجد عليها املدينة، فإن ساكنة املدينة اختارت 

أن تعرب بعد ترحيبها بدخول القوات اإلسبانية للمدينة عن خيبة أملها من األوضاع املحلية بتعليق العديد من املنشورات، كهذا املنشور املوقع 

من طرف أحرار طنجة، والذي علق عىل جدران املدينة بتاريخ 11 ترشين األول/ أكتوبر، وهو يوجه انتقادات الذعة لباشا املدينة الذي عينه 

اإلسبان بعد طرد املندوب السلطاين، وألهميته آثرنا إدراج جزء منه، وهو التايل: "فلتكن ذو حمايتنا عىل بال من جهة باشا طنجة وذلك أن 

أكرث الناس ضائعة يف حقوقها وجلهم من خيار رجالها وصالحها، وكرمائها وعلمائها ورشفائها مع أن فساقها وطالحها ... حوائجهم مقضية 

عند باشا طنجة يف طرفة عي ... وال سيما إذا كان الواسطة يف الدعوة يهودي، وأحرى إن كانت يهودية صغرية السن، وأما التنبيه هو أن أهل 

طنجة قاطبة زالت من قلبهم صحبة إسبانيا حيث جعلت هذا األحمق يحكم عليهم بجوره وطغيانه ... ألم ترى إسبانيا كيف كانت املندوبية، 

وكيف كان حكامها من املغاربة والفرنسيي يعطون الحقوق للكبري والصغري، ولهذا أكرث سكان طنجة يشكرون فضل فرنسا")42).

وإذا كان هذا املنشور يشري برصاحة ملوقف الساكنة املغربية من السياسة اإلسبانية باملدينة، ويتحرس عىل النظام الدويل السابق الذي 

كانت املدينة خاضعة له، عىل الرغم من اعرتافه رصاحة بهيمنة فرنسا عىل تسيري املدينة، فإّن ذلك لدليل عىل أّن االحتالل اإلسباين قد خلف 

أوضاًعا مزرية عىل جميع الصعد، إذ تفاقمت الوضعية االقتصادية، وتردت الوضعية االجتماعية، مما كان سبًبا يف نشوب العديد من مظاهر 

التوتر يف املدينة خاصة بسبب أزمة التموين باملواد الغذائية. فأغلبية الساكنة لم تكن تجد ما يكفيها من حاجات مما جعل تذمرهم يزداد مع 

مرور الوقت، خاصة أن هذا التذمر قد تزامن مع سياسة القمع التي نهجتها السلطات اإلسبانية باملدينة بعد تمكنها من وضع املدينة تحت 

سيطرتها املبارشة ملغية بذلك جميع مؤسسات النظام الدويل السابق)43).

وعىل الرغم من ذلك، فقد ظلت إسبانيا حتى آخر لحظة من سيطرتها عىل املدينة، تروج أنها تمكنت من تحسي األوضاع باملدينة، 

وأن احتاللها هدف أواًل وأخرًيا للحفاظ عىل حيادية املدينة، مسخرة يف ذلك الصحف واملجالت والكتب لتلميع صورة اإلسبان حتى بعد 

االنسحاب من املدينة)44)، إال أّن ذلك لم يشكل فارًقا بالنسبة إىل قوى الحلفاء التي عربت عن رغبتها يف عودة املدينة لخضوعها للنظام 

الدويل، وهو ما يعني ضمنًيا اضطرار االسبان للرتاجع عن هذا االحتالل الذي دام خمس سنوات.

خامتة

1923 إيذاًنا بوضعها تحت سيطرة النظام الدويل، وأجهزته، فمما ال شك فيه أّن إسبانيا  إذا كان خضوع مدينة طنجة للتدويل عام 

استغلت أول فرصة أتيحت لها عند اندالع الحرب العاملية الثانية من أجل إلغائها لهذا النظام، ملا يشكله من هيمنة وسيطرة فرنسية لم يكن 

إلسبانيا أن تتغاىض عنها وتتجاهلها، وخصوًصا عندما أوشكت فرنسا عىل السقوط تحت الرضبات األملانية، فكان أن انقضت إسبانيا عىل 

طنجة بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 1940 واضعة حًدا لهذا النظام.

تجدر اإلشارة إىل أن الرسالة األصلية مليئة باألخطاء اإلمالئية والنحوية، لذا تطلب األمر تدخلنا لتصحيح البعض منها يف النموذج أعاله. لقد بعثت هذه الرسالة من   42

طرف أحد عنارص االستخبارات الفرنسية بطنجة ملدير الشؤون السياسية بالرباط بتاريخ 13 ترشين الثاين/ نوفمرب 1944:
Centre des archives diplomatiques de Nantes (A.D.N), 1MA-200-N°275.

وهو خالف ملا كانت تدعيه بعض الكتابات اإلسبانية من أن مدينة طنجة عاشت خالل فرتة االحتالل اإلسباين لها يف سالم ورخاء بسبب االمتيازات التي حبتها بها   43

الحكومة اإلسبانية للنهوض بأوضاعها، يف:
Epifanio Gonzalez Jimenez, Gibraltar- El Mar- Africa- Tanger (Madrid: Editiones Ares, 1953), pp. 83 - 84.

لقد كانت الحكومة اإلسبانية وراء تأليف كتاب تحت عنوان طنجة تحت االحتالل اإلسباين خالل الحرب العاملية الثانية، أشارت من خالله لنجاحها يف الحفاظ   44

عىل األمن العام والدفاع عن حيادية املجال الطنجي إضافة لتزويد ساكنة املدينة بحاجاتها خالل الحرب العاملية الثانية.
Tanger sous le protectorat de l'Espagne pendant la guerre mondiale (Madrid: Ministère des Affaires Extérieures Juin 1940- Octobre 1945, 
1946), p. 238.
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وعىل الرغم من أّن إسبانيا روجت أنها بتدخلها عسكرًيا يف طنجة قد تعهدت بضمان حياد املدينة ريثما ينتهي الرصاع الدائر يف أوروبا، 

ضمان  تجاوزت  املسألة  أّن  يربز  اإلسبانية،  الحماية  منطقة  يف  كامل  بشكل  لها  وإدماجها  باملدينة،  الدولية  املؤسسات  لسري  تعطيلها  فإّن 

الحيادية، ليعرب عن الطموحات االستعمارية اإلسبانية التي أرادت استغالل الظرفية الدولية من أجل تحقيقها لحلم طويل لطاملا راودها 

بالسيطرة عىل طنجة.

وإذا كانت الحركة الوطنية املغربية قد تجاوبت إيجابًيا يف بداية األمر مع هذه الخطوة اإلسبانية، معتربة إياها فرصة الستغالل الظروف 

الجديدة التي عليها املدينة من أجل تنشيط العمل السيايس بها، ملا فيه من خدمة القضية املغربية عموًما، فإّن إقدام اإلسبان عىل إدماج 

املنطقة بشكل تام باملنطقة الخليفية، والذي اتخذ عدة مؤرشات أبرزها طرد املندوب السلطاين من مدينة طنجة، وسياسة القمع التي وظفتها 

ضد الوطنيي املغاربة، كانا عاملي أساسيي وراء تغيري موقفها لرفض الهيمنة اإلسبانية الكلية عىل املدينة، شأنها يف ذلك شأن ساكنة مدينة 

طنجة، وكذلك السلطان محمد بن يوسف الذي عرب يف احتجاج رسمي عن موقفه برفضه ضم إسبانيا لطنجة وحذفها للنظام الدويل بها.

أما مدينة طنجة فقد عرفت طوال خمس سنوات من االحتالل االسباين لها تدهورًا يف أوضاعها االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، 

جعل الساكنة تنخرط يف العديد من األشكال االحتجاجية التي عربت من خاللها عن تأزم أوضاعها يف املجاالت كافة، وهو عىل عكس ما 

كانت تروجه إسبانيا إعالمًيا.

وإذا كانت إسبانيا قد اغتنمت فرصة قيام الحرب العاملية الثانية من أجل اإلقدام عىل فرض احتاللها ملدينة طنجة، فإّن نهاية الحرب 

العاملية الثانية قد أفرزت رغًما عنها ظرفية دولية فرضت عليها باملقابل االنسحاب من املدينة، لتتخلص مدينة طنجة رسمًيا من هذا االحتالل 

بتاريخ 11 ترشين األول/ أكتوبر 1945، لتعود للخضوع للنظام الدويل من جديد، غري أّن هذا التاريخ حمل يف طياته داللة تاريخية مهمة، 

لكونه تضمن تغريات جوهرية لم تمس إسبانيا فحسب، بل تراكمت لتمس فرنسا بدورها، ولتستفيد مدينة طنجة التي لن ترىض بالعودة 

للوراء من أجل إحياء نظام دويل لم يفد ساكنة املدينة يف يشء سوى استغالله لالستفادة من التناقضات التي كانت تميز الدول املرشفة عىل 

تطبيق النظام الدويل باملدينة، واستغالل الظروف الدولية الجديدة التي أفرزتها نهاية الحرب العاملية الثانية من أجل الكفاح إىل جانب املدن 

املغربية األخرى لنيل االستقالل.
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باحث ونائب مدير وحدة ترجمة الكتب يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، مكتب بريوت، لبنان.  *
Researcher and deputy director of the book translation unit, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut Office, Lebanon.

يبقــى عمل هايدن وايــت تاريخ التاريخ: املخيّلة التاريخية يف أوروبا القرن التاســع عرش (صدرت طبعته األوىل يف عام 
1973، ونقــّدم هنــا ترجمــة "املدخل" فيه) كتابًا أساســيًا يف فهــم طبيعة الكتابــة التاريخية. يرى وايــت يف هذا العمل 
الكالسييك أنَّ مثّة محتوى بنيويًا يكمن وراء املستوى السطحّي الذي تبديه النصوص التاريخية. وهذا املحتوى الشعري 
واأللســني الــذي يدعوه وايت "العنرص امليتا تاريخي"؛ يعمل يف األســاس كإطار مفهومي حاكــم (بارادايم) ملا يجب أن 
يكون عليه التفســر التاريخــي الالئق. ويك يدعم وايت أطروحته، فإنه يحلل أســاليب الكتابة املعقــدة لدى مؤرّخن مثل 
ميشــليه ورانكه وتوكفيل وبوركهارت، وفالســفِة تاريخ مثل ماركس وهيغل ونيتشــه وكروتشه. وهذا العمل هو أول عمل 
يف تاريــخ التأريــخ يركّز عى الكتابة التاريخية بوصفها كتابة؛ ما يجرّد التاريخ من مكانته كأســاس وطيد للحقيقة الواقعية، 
ويعيل من شــأن الرسد بوصفه جوهــر التاريخيّة، ويحدد مدى الزيف يف كّل متييز بن التاريخ واأليديولوجيا عى أســاس 

علمية مزعومة تُْنَسب إىل األول.

كلامت مفتاحية: الكتابة التاريخية، ميتا تاريخ، الرسد، األيدولوجيا، أوروبا

Hayden White,s Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe has remained an essential 
book for understanding the nature of historical writing. In this classic work, White argues that a deep structural 
content lies beyond the surface level of historical texts. This latent poetic and linguistic content - which White 
dubs the metahistorical element - essentially serves as a paradigm for what an appropriate historical explanation 
should be. To support his thesis, White analyzes the complex writing styles of historians like Michelet, Ranke, 
Tocqueville, and Burckhardt, and philosophers of history such as Marx, Hegel, Nietzsche, and Croce. The first 
work in the history of historiography to concentrate on historical writing as writing, Metahistory sets out to 
deprive history of its status as a bedrock of factual truth, to redeem narrative as the substance of historicality, 
and to identify the extent to which any distinction between history and ideology on the basis of the presumed 
scientificity of the former is spurious.

Keywords: Historical writing, Metahistory, Narrative, Ideology, Europe

شعريُّة التاريخ

The Poetics of History

 Hayden White   |   هايــدن وايـــت

 *Thaer Deeb   |   ترجمة: ثائر ديب
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هذا الكتاب)1) هو تاريٌخ للوعي التاريخي يف أوروبا القرن التاسع عرش، لكني أردُت له أيًضا أن يساهم يف النقاش الدائر اليوم حول 

بنية تلك  بعينها، ونظريًة عاّمًة يف  التاريخي خالل فرتة  التفكري  النحو، وصًفا لتطور  التاريخية. وهو يمّثل، عىل هذا  مشكلة املعرفة 

الصيغة من الفكر التي ُتدعى بـ "التاريخية".

ا عىل وجه التحديد من مناهج البحث؟ كان هذان  منهًجا تاريخًيّ ا، وما الخصائص التي تمّيز  تاريخًيّ ما الذي يعنيه أن نفّكر 

سياِق  يف  كان  ما  عادًة  ذلك  لكن  عرش،  التاسع  القرن  طوال  اجتماعيي،  ومنّظرين  وفالسفة،  مؤّرخي،  بي  جدال  محلَّ  السؤاالن 

و"الوعي  الوجود،  من  نوعيًة  صيغًة  "التاريخ"  ُيَعدُّ  كان  فيها.  التباس  ال  قاطعٍة  عنهما  إجاباٍت  تقديم  املمكن  من  أنَّ  مفاُده  افرتاٍض 

التاريخي" صيغًة مميزًة من الفكر، و"املعرفة التاريخية" مجااًل مستقاًل يف طيف العلوم اإلنسانية والطبيعية.

أّما يف القرن العرشين، َفَجَرْت رضوب النظر يف هذين السؤالي يف جوٍّ أقّل ثقًة بالنفس، ويف خشيٍة من أنَّ اإلجابات الحاسمة عنهما 

ربما ال تكون ممكنة. وطرح املفّكرون األوروبيون خارج بريطانيا - من فالريي Paul Valéry وهايدغر Martin Heidegger إىل سارتر 

Jean-Paul Sartre وليفي سرتوس Claude Lévi-Strauss وميشيل فوكو Michel Foucault - شكوًكا جدّيًة حول القيمة التي يمكن أن 

" عىل وجه التحديد، وشّددوا عىل الطابع التخيييل القصيص لرضوب إعادة البناء التاريخية، وتحّدوا اّدعاء التاريخ  تكون لوعٍي "تاريخٍيّ

أّنه يحتّل مكاًنا بي العلوم)2). ويف الوقت ذاته، قّدم فالسفة أنكلو - أمريكيون متًنا ضخًما من األدبيات حول املنزلة املعرفية والوظيفة 

الثقافية للتفكري التاريخي، وهي أدبيات ترّبر، حي ُتؤَخذ ككّل، قيام شكوك جدية حيال منزلة التاريخ، سواٌء أكان ذلك بوصفه علًما 

ْي من االستقصاء أن يخلقا انطباًعا مفاُده أنَّ الوعي التاريخي الذي اعتّز به  صارًما أم بوصفه فًنّا أصياًل)3). وكان من شأن هذين الخطَّ

اإلنسان الغريب، منذ بداية القرن التاسع عرش، ربما ال يكون أكرث من أساس نظري للموقع األيديولوجي الذي تنظر منه الحضارة الغربية 

إىل عالقاتها، ال بالثقافات والحضارات التي سبقتها فحسب، بل أيًضا بتلك املعارصة لها يف الزمان واملجاورة لها يف املكان)4). باختصار، 

ا يمّكن، عىل نحٍو ارتجاعي، من إثبات التفوق املفرتض املنسوب إىل املجتمع  ا خاصًّ يمكن النظر إىل الوعي التاريخي بوصفه هوًى غربًيّ

الصناعي الحديث.

ما أرمي إليه من تحلييل البنيَة العميقَة للمخّيلة التاريخية ألوروبا القرِن التاسع عرش هو تقديم منظور جديد للجدال الراهن حول 

طبيعة املعرفة التاريخية ووظيفتها. وهو منظور يجري يف مستويي من االستقصاء. فهو يسعى لتحليل أعمال أساطي التأريخ األورويب يف 

القرن التاسع عرش من جهة أوىل، وأعمال فالسفة التاريخ البارزين لتلك الفرتة ذاتها من جهة ثانية. والغرض العام هو تحديد الخصائص 

هذه ترجمة املدخل لكتاب )املرتجم(:  1
Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Fortieth-Anniversary Edition (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 2014 [1973]), pp. 1 - 41.

انظر: مقالتي The Burden of History," History and Theory, 5, no. 2 )1966(, pp. 111 - 34"، حيث تجد مناقشة ألسس هذه الثورة عىل الوعي التاريخي.   2

أّما التجليات األحدث عهًدا، فانظر:
Claude Levi Strauss, The Savage Mind (London, 1966), pp. 257 - 62; and idem, "Overture to le cru et cuit," in Structuralism, ed, Jacques 
Ehrmann (New York, 1966), pp. 47 - 48.

كما يمكن العودة إىل عملي من أعمال ميشيل فوكو:
The Order of Things: an Archeology of the Human Sciences (New York, 1971) pp. 259ff.; and L'Arche'ologie du savoire (Paris, 1969), pp. 264ff.

ثمة خالصة بارعة لجوهر هذا الجدال يف:  3
Louis O. Mink, "Philosophical Analysis and Historical Understanding," Review of Metaphysics, 21, no. 4 (June, 1968), pp. 667 - 98. 

وثمة عرض ملعظم املواقف التي اتخذها املساهمون األساسيون يف الجدال يف:
William H. Dray, ed., Philosophical Analysis and History (New York, 1966).

.Foucault, The Order of Things, pp. 367 - 73 :انظر  4

https://www.google.com.lb/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hayden+White%22
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ا يف أعمال السارِدين الكالسيكيي. كما أنَّ هنالك هدًفا آخر هو  املشرتكة التي تمّيز مختلف تصورات السريورة التاريخية، وتظهر عملًيّ

تحديد مختلف النظريات التي بّرر بها فالسفُة التاريخ يف تلك الفرتة التفكرَي التاريخي. وبغية تحقيق هذه األهداف، سوف أنظر يف العمل 

التاريخي عىل النحو الذي يظهر عليه بأشّد الجالء: أي بوصفه بنية لفظية يف هيئة خطاب نرثي رسدي يزعم أّنه نموذج، أو أيقونة، ِلِبَنًى 

وسريورات ماضية؛ بغية تفسري ما كانت عليه من خالل تمثيلها)5).

باختصار، إنَّ منهجي شكالين. ولن أحاول أن أحسم ما إذا كان عمُل مؤّرٍخ روايًة ملجموعة محددة من الحوادث، أو لجزء محّدد 

من السريورة التاريخية، أفضل من رواية مؤّرخ آخر أو أكرث دّقة، بل سأسعى، بداًل من ذلك، لتحديد املكّونات البنيوية لتلك الروايات.

يـربر هـذا اإلجـراُء، يف رأيـي، الرتكيـَز عـىل مؤّرخـي وفالسـفة مـن ذوي اإلنجـاز الكالسـييك املمّيـز، أولئـك الذيـن ال يزالـون 

 Leopold von Ranke ورانكـه   Jules Michelet ميشـليه  مثـل  مؤّرخـون  املمكنـة:  التاريـخ  تصـّور  طرائـق  يف  معتَمـدة  نمـاذج 

 Marx وماركس Hegel ؛ وفالسـفة للتاريـخ مثل هيغل Johann Ludwig Burckhardt وبوركهـارت Alexis de Tocqueville وتوكفيـل

ونيتشـه Nietzsche وكروتشـه Benedetto Croce. ولـدى النظـر يف مثـل هـؤالء املفّكريـن، سـوف أبحـث قضيـة أّيهـم يمّثـل املقاربـة 

األصـوب للدراسـة التاريخية. ذلـك أنَّ مكانتهم، بوصفهم نماذج ممكنـة للتمثيل التاريخـي أو املَْفَهَمـة Conceptualization التاريخية، 

ال تتوقـف عـىل طبيعـة "املعطيات" التي يسـتخدمونها يف إسـناد تعميماتهـم أو النظريات التي يّتكلون عليها يف تفسـري تلـك املعطيات؛ 

بـل تتوقـف عـىل االتسـاق، والتماسـك، وقـوة اإلنـارة التـي تتسـم بهـا رؤيـة كّل منهـم للحقـل التاريخـي. وهـذا هـو السـبب يف أنهـم 

ال يمكـن "دحضهـم"، أو "إثبـات خطـأ" تعميماتهم؛ سـواء أكان ذلـك باللجوء إىل معطيـات جديدة يمكن أن يضطلـع بها بحث الحق 

أم بإحـكام نظريـات جديـدة لتفسـري مجموعـة الحـوادث التـي تشـّكل موضوعـات تمثيلهـم وتحليلهـم. وتتوقـف مكانتهـم، بوصفهم 

أقرتُب هنا، بالطبع، من النظر يف املشكلة التي ُيَعدُّ التنازُع عليها هو األشدُّ يف النقد األديب الحديث )الغريب(؛ مشكلة التمثيل األديب "الواقعي". ثمة مناقشة لهذه املشكلة   5

يف Rene' Wellek, Concepts of Criticism )New Haven and London,1963( pp. 221 - 55. وعموًما، تتبع مقاربتي هذه املشكلة، كما تظهر يف سياق التأريخ، مثال إريك 

أورباخ Erich Auerbach ، انظر: )Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature )Princeton, 1968. وكانت مسألة التمثيل 

 E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of التخيييل" لـ "الواقع" قد عولجت برّمتها معالجًة عميقة، مع إشارة خاصة إىل الفنون البرصية، يف"

)Pictorial Representations )London and New York, 1960. ويجد غومربيتش Gombrich نفسه أصول الواقعية التصويرية يف الفن الغريب يف محاولة الفناني اإلغريق 

ترجمة التقنيات الرسدية لدى كّتاب امللحمة والرتاجيديا والتاريخ إىل مفردات برصية. ويمكن، عىل نحٍو مفيد، مقارنة الفصل الرابع من كتاب غومربيتش املَشار إليه، والذي يتناول 

الفروق بي فرط التحديد املفهومي يف فن الرشق األدىن ورسده بتوجههما األسطوري، وفّن اإلغريق املناوئ لألسطورة، مع الفصل االفتتاحي الشهري يف كتاب أورباخ املذكور 

سابًقا، والذي يقّرب بي األساليب الرسدية التي نجدها يف التوراة، وتلك التي نجدها لدى هومريوس Homer. وال حاجة للقول إنَّ تحلييَلْ مسرية "الواقعية" يف الفن الغريب 

اللذين يقدمهما أورباخ وغومربيتش يختلفان كثريًا. فدراسة أورباخ هي دراسة هيغلية برّمتها، وقيامّية يف نربتها، أما أعمال غومربيتش فتقع ضمن التقاليد الوضعية الجديدة 

)واملناهضة للهيغلية( التي مّثلها كارل بوبر Karl Popper عىل نحٍو بارز. لكن العملي يتناوالن مشكلة مشرتكة: طبيعة التمثيل "الواقعي" التي هي مشكلة التأريخ الحديث. 

ا منهما ال يتوىّل تحليل مفهوم التمثيل التاريخي الذي هو مفهوم حاسم، مع أنهما كَلْيهما ُيَعّدان ما يمكن أن ندعوه "الحّس التاريخي"؛ الوجه املركزي لـ "الواقعية"  لكن أيًّ

يف الفن. ولقد قمُت، بمعنى ما، بعكس صيغتهما. فهما يسأالن: ما املكّونات "التاريخية" لفنٍّ "واقعي"؟ أما أنا فأسأل: ما العنارص "الفنية" لتأريخ واقعي؟ ويف سعيي لإلجابة عن 

 ،Kenneth Burk وكينيث بورك Northrop Frye هذا السؤال، اّتكأُت بقوة عىل اثني من منّظري األدب تمّثل أعمالهما منظومتي فلسفيتي حقيقيتي؛ هما نورثروب فراي

 Northrop Frye, The Anatomy of Criticism: Four Essays )Princeton, 1957(; and Kenneth Burk, A Grammar of Motives )Berkeley and Los :انظر

 Jacques ميشيل فوكو، وجاك ديريدا ،Roland Barthes روالن بارت ،Lucien Goldmann َأَفْدُت أيًضا من قراءة النّقاد البنيويي الفرنسيي: لوسيان غولدمان .Angeles,1969(

Derrida. لكني أوّد أن أؤّكد أنني أعدُّ هؤالء األخريين، عموًما، أرسى إسرتاتيجيات مجازية يف التأويل بالطريقة ذاتها التي كان عليها نظراؤهم يف القرن التاسع عرش. ال يبدو 
فوكو، عىل سبيل املثال، مدرًكا أنَّ املقوالت التي يستخدمها يف تحليل تاريخ العلوم اإلنسانية ال تزيد كثريًا عىل كونها صوًغا للمجازات. وكنت قد أرشت إىل هذا يف مقالة يل، انظر: 

."Foucault Decoded: Notes From Underground," History and Theory, 12 no. 1 )1973(, pp. 23 - 54
ا ما، يتّكون منه تصّوٌر "تاريخي" أصيل لـ "الواقع"؛ ذلك أنَّ التكتيك املعتاد يتمّثل  يف رأيي، إنَّ النقاش حول طبيعة "الواقعية" يف األدب يتخّبط يف إخفاقه يف أن يقّوم تقويًما نقدًيّ

يف وضع "التاريخي" يف مواجهة "األسطوري"، كأنَّ األول تجريبي أصيل واألخري مفهومّي فحسب، ثّم وضع مجال "التخيييل" بي هذين القطبي. وعندها ُيرَى إىل األدب عىل 

أنه واقعي إىل هذا الحد أو ذاك؛ تبًعا لنسبة العنارص التجريبية إىل العنارص املفهومية املوجودة فيه. هذا هو تكتيك فراي، مثاًل، وكذلك تكتيك أورباخ وغومربيتش، مع أنه يجب 

أن نالحظ أنَّ فراي كان، عىل األقل، قد تناول املشكلة يف مقالة موحية، انظر: )New Directions From Old," in Fables of Identity )New York, 1963"، حيث ُيعنى 

بالعالقات بي التاريخ واألسطورة وفلسفة التاريخ. ومن بي الفالسفة الذين ُعنوا بالعنرص "التخيييل" يف الرسد التاريخي، وجدت فائدة جّمة لدى:
W. B. Galli, Philosophy and the Historical Understanding (New York, 1968); Arthur C. Danto, Analytical Philosophy of History (Cambridge, 1965); 
and Louis O. Mink, "The Autonomy of Historical Understanding," in Philosophical Analysis and History, ed. Dray, esp. pp. 179 - 86.
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نمـاذج للـرسد التاريخـي أو املَْفَهَمـة التاريخيـة، يف النهايـة، عـىل الطبيعة مـا قبل املفهومية والشـعرية تحديـًدا التي َتِسـُم منظوراتهم يف 

رًا ملقاربـة شـكالنية يف دراسـة التفكـري التاريخـي يف القـرن التاسـع عرش. التاريـخ وسـريوراته. وأنـا أّتخـذ كلَّ هـذا مـربِّ

لكنَّ من الواضح مبارشًة، بعد هذا، أنَّ األعمال التي قّدمها هؤالء املفّكرون تمّثل تصورات لألجزاء ذاتها من السريورة التاريخية، 

كما للمهمات امللقاة عىل عاتق التفكري التاريخي، هي تصورات متغايرة؛ يقيص أحُدها اآلخر كما يبدو. وحي ننظر إىل هذه األعمال التي 

ِبَنًى لفظيًة محًضا، تظهر كأنَّ لها خصائص شكلية مختلفة، وتهيِّئ الجهاز املفهومّي املستخَدم لتفسري املجموعات  قّدموها بوصفها 

 Diachronic ا ا. وعىل املستوى السطحي تماًما، مثاًل، فإنَّ عمل مؤّرخ معي قد يكون تزّمنًيّ ذاتها من املعطيات بطرائق مختلفة جوهرًيّ

ا  ا Synchronic وسكونًيّ خ آخر تزامنًيّ أو تعاقبًيا يف طابعه )يلّح عىل واقعة التغرّي والتحّول يف السريورة التاريخية(، بينما قد يكون عمل مؤرِّ

البنيوي(. وإذ يمكن ملؤّرخ معّي أن يرى مهمته استعادة "روح" العرص املايض، بطريقة غنائية  يف الشكل )يلّح عىل واقعة االستمرار 

عرٍص  "روُح"  تمّثل  ال  التي  "املبادئ"  أو  "القواني"  يكشف  يك  الحوادث؛  وراء  ما  إىل  النَّفاذ  مهمته  يرى  أن  آلخر  يمكن  شعرية؛  أو 

ا آخر يف حقيقة أنَّ بعض املؤّرخي يتصورون عملهم، يف املقام  معي سوى تجلٍّ أو شكٍل ظاهري لها. ويمكن أن نلحظ فارًقا جوهرًيّ

األول، مساهمًة يف إلقاء الضوء عىل مشكالت ورصاعات اجتماعية راهنة؛ يف حي يميل سواهم إىل كبت مثل هذه االهتمامات الراهنة، 

ا عتيًقا يف املقام األول. ا أثريًّ ويحاولون تحديد مدى اختالف مرحلة معينة من مراحل املايض عن مرحلتهم، يف ما يبدو، بوصفه إطارًا عقليًّ

باختصار، تبدي التواريخ التي أنتجها املؤّرخون الكبار يف القرن التاسع عرش، بوصفها ِبنى لفظيًة شكليًة محًضا، تصورات مختلفة 

ا عّما يجب أن يكون عليه "العمل التاريخي". ولذلك، فإّننا، يك نحّدد الخصائص املشرتكة لألنواع املختلفة من التفكري التاريخي  جذرًيّ

الذي أنتجه القرن التاسع عرش، من الرضوري، أواًل، أن نبّي ما الذي يمكن أن تكون عليه بنية "العمل التاريخي" النمطية املثالية. وما 

إن نضع مثل هذه البنية النمطية املثالية؛ حتى يصبح لدّي معيار لتحديد أّي األوجه يف عمٍل معّي من أعمال التاريخ أو فلسفة التاريخ 

هي التي يجب أخذها بالحسبان يف الجهد الرامي إىل تحديد عنارص هذا العمل البنيوية الفريدة. ومن َثّم يجب أن أكون قادرًا، باقتفاء 

التحوالت التي تعرتي طرائَق وصف املفكرين التاريخيي تلك العنارص وتنظيمهم إّياها يف رسدية بعينها يك تكتسب "أثرًا تفسريًيّا"، عىل 

وضع قائمة بالتغريات الجوهرية التي اعرتت البنية العميقة للمخّيلة التاريخية الخاصة بالفرتة قيد الدراسة. وسوف يتيح هذا، بدوره، 

التمييز بي مختلف املفّكرين التاريخيي يف تلك املرحلة، من حيث مكانُتهم املشرتكة حال كونهم مساهمي يف عالم ممّيز من الخطاب، 

أمكن أن توجد ضمنه "أساليب" مختلفة للتفكري التاريخي.

نظرية العمل التاريخي

أبدُأ بالتمييز بي املستويات التالية للَمَفْهَمة يف العمل التاريخي: )1( التسلسل الزمني chronicle؛ )2( القصة story؛ )3( صيغة بناء الحبكة 

 .mode of ideological implication 5( صيغة التضمي األيديولوجي( ؛mode of argument صيغة الحجاج )؛ )4mode of emplotment

وأستخدم "التسلسل الزمني" و"القصة" يك أشري إىل "العنارص البدئية" يف الرواية التاريخية، لكنهما يمّثالن كالهما عمليات اصطفاء 

جمهور من نوع معي.  سجّل تاريخي غري ُمعاَلج، وترتيب لها، بغية جعل ذلك السجل أكرث قابلية لإلحاطة به لدى  للمعطيات من 

ويمّثل العمل التاريخي، بتصّوره عىل هذا النحو، محاولًة للتوّسط بي ما سأدعوه الحقَل التاريخي، والسجّل التاريخيَّ غري املُعاَلج، 

ورواياٍت تاريخية أخرى، وجمهوًرا.

م العنارص يف الحقل التاريخي يف تسلسل زمني من خالل ترتيب الحوادث التي سُتعاَلج بحسب الرتتيب الزمني لوقوعها؛  أواًل، ُتَنظَّ

ُيْعَتَقد أنَّ  م التسلسل الزمني يف قصة من خالل مزيد من ترتيب الحوادث وتحويلها إىل مكّونات "مشهد" أو سريورة حدوث  ُينظَّ ثمَّ 

لها بداية، ووسًطا، ونهاية يمكن تبّينها. ويتحقق هذا التحويل للتسلسل الزمني إىل قصة، بتمييز بعض الحوادث يف التسلسل من 
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حيث حوافزها البدئية، وبتمييز بعضها اآلخر من حيث حوافزها االنتهائية، وتمييز بعضها الثالث من حيث حوافزها االنتقالية. ويمكن 

ٍل أّنه وقع يف زمن معّي ومكان معّي أن يتحول إىل حادث افتتاحي بتمييزه عىل نحو: "مىض امللك إىل وستمنسرت يف 3  لحادٍث مسجَّ

حزيران/ يونيو عام 1321. وهناك كان لقاؤه املصريي مع الرجل الذي سيتحداه يف النهاية عىل عرشه، مع أنَّ االثني َبَدَوا يف ذلك الوقت 

َر لهما أن يكونا أعّز صديقي...". ويشري الحافز االنتقايل، من جهة أخرى، إىل القارئ أن يعّلق توقعاته يف شأن أهمية الحوادث  كمن ُقدِّ

َم له حافز انتهايئ ما: "يف أثناء سفر امللك إىل وستمنسرت، أبلغه مستشاروه بأّن أعداءه ينتظرونه هناك، وأنَّ  التي ينطوي عليها، إىل أن ُيَقدَّ

احتماالت التسوية املالئمة للعرش هي احتماالت ضعيفة". ويشري الباعث االنتهايئ إىل نهاية سريورة متوترة أو وضع متوتر أو إىل حّلهما 

الواضح: "يف 6 نيسان / أبريل 1333 وقعت معركة باليبورن. وكانت قوات امللك هي الظافرة، وُدِحَر املتمردون. وكان ملعاهدة قلعة هاوث 

التي أعقبت ذلك، يف 7 حزيران/ يونيو 1333 أن تجلب السالم إىل اململكة، مع أنه كان سالًما مزعزًعا، لم تمض سبع سنوات حتى تبدد 

د بقصة؛  يف لهيب الرصاع الديني". وحي توضع مجموعة معينة من الحوادث يف ُسّنة أو شيفرة عىل أساس حوافزها، فإنَّ القارئ ُيَزوَّ

ويتحّول تسلسل الحوادث الزمني إىل سريورة تزّمنية مكتملة، يمكن للمرء أن يطرح يف شأنها عندئٍذ أسئلة كما لو أّنه يتعامل مع بنية 

تزامنية من العالقات)6).

تقتفي القصص التاريخية سالسل الحوادث التي أفضت من افتتاحيات السريورات االجتماعية والثقافية إىل نهاياتها )املوّقتة( 

بطريقٍة ال تحتاج التسلسالت الزمنية إىل أن تقوم بها. والتسلسالت الزمنية، لو شئنا الدقة، مفتوحة النهاية. وهي، من حيث املبدأ، 

ليس لها افتتاحيات؛ إذ "تبدأ" ببساطة حينما يبدأ األَخبارّي تسجيل الحوادث. وليس لها ُذرى أو حلول، ويمكنها أن تتواصل إىل ما 

ال نهاية. أّما القصص فلها شكل يمكن تبّينه )حتى عندما يكون ذلك الشكل صورَة حالٍة من الفوىض(، وهذا الشكل يحّد الحوادث 

املحتواة فيها، ويفصلها عن الحوادث األخرى التي قد تظهر يف تسلسل زمني شامل للسنوات التي يغطيها تكّشف هذه الحوادث.

ُيقال يف بعض األحيان إنَّ هدف املؤّرخ هو أن يفرّس املايض من خالل "إيجاد" ما تنطوي عليه التسلسالت الزمنية من "قصص" 

كاتب  أنَّ  املؤّرخ "يجد" قصصه؛ يف حي  أنَّ  واقعة  و"التخييل" يكمن يف  "التاريخ"  بي  الفارق  وإنَّ  أو "كشفها"؛  أو "تحديدها"، 

التخييل "يبتدع" قصصه. لكن هذا التصّور ملهمة املؤّرخ يحجب حجم الدور الذي يؤّديه "االبتداع" يف أعمال املؤّرخ أيًضا. فالحادث 

الواحد ذاته يمكن أن يعمل بوصفه عنرًصا مختلًفا باختالف القصص التاريخية مهما كرثت؛ تبًعا للدور الذي ُيَناط به يف تمييز معّي 

ا يف ثالث قصص مختلفة. أّما يف  للمجموعة التي ينتمي إليها بحسب الحوافز. فموت امللك قد يكون بداية، أو نهاية، أو حادًثا انتقاليًّ

ا.  التسلسل الزمني، فأمر هذا الحادث يقترص عىل كونه "موجوًدا هناك" بوصفه عنرًصا يف سلسلة؛ فهو ال "يعمل" بوصفه عنرًصا قصصًيّ

وما يقوم به املؤّرخ هو أّنه يرّتب الحوادث يف التسلسل الزمني يف هرم بحسب األهمية من خالل إناطته الحوادث بوظائف مختلفة؛ 

ما حاولت أن أطوره هنا من تمييز بي التسلسل الزمني والقصة والحبكة قد تكون له قيمة يف تحليل األعمال التاريخية تفوق قيمته يف دراسة رضوب التخييل األديب.   6

فبخالف هذه األخرية، مثل الرواية، تتألف األعمال التاريخية من حوادث توجد خارج وعي الكاتب. والحوادث املسجلة يف رواية يمكن اختالقها بطريقٍة بحيث ال يمكن لها 

أن تكون )أو ال ُيفرَتَض منها أن تكون( قد ُوِجَدت يف التاريخ. وهذا يجعل من الصعب أن نمّيز بي التسلسل الزمني للحوادث، والقّصة التي ُتحَك يف تخييل أديب. وبمعنى 

ما، فإنَّ "القصة" التي ُتحَك يف رواية مثل آل بودنربوك لتوماس مان Thomas Mann ال يمكن تمييزها عن "التسلسل الزمني" للحوادث املسّجلة يف هذا العمل، مع أنَّ 

بمقدورنا أن نمّيز بي "القصة - التسلسل الزمني" و"الحبكة" )التي هي حبكة تراجيديا ساخرة(. وبخالف الروايئ، فإنَّ املؤّرخ يواجه فوىض حقيقية من الحوادث املتكونة 

مسبًقا، عليه أن يختار منها عنارص القصة التي سيحكيها. وهو يؤّلف قصته بإدناء بعض الحوادث وإقصاء بعضها اآلخر، وبالتشديد عىل بعضها وإخضاع بعضها اآلخر. وُتْجَرى 

عملية اإلقصاء، والتشديد، واإلخضاع هذه؛ بغية تكوين قصة من نوع معي. وهذا يعني أّن الروايئ "يحبك" قصته.

حول التمييز بي القصة والحبكة، انظر مقاالت شكلوفسيك Viktor Shklovsky وإيخنباوم Boris Eikhenbaum وتوماشيفسيك Boris Tomashevsky، ممثيل مدرسة 

الشكالنية الروسية، وذلك يف:
 Lee T. Lemon and Marion J. Reis (eds.), Russian Formalist Criticism: Four Essays (Lincoln, Neb., 1965); and Frye, Anatomy. pp. 52 - 53, 78 - 84.
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بوصفها عنارص قصصية، عىل نحٍو يفتح التماسك الشكيل ملجموعة كاملة من الحوادث التي ُتؤَخذ عىل أنها سريورة يمكن إدراكها ذات 

بداية، ووسط، ونهاية؛ يمكن تبّي كّل منها.

عنها  ويجيب  يتوقعها،  أن  املؤّرخ  عىل  األسئلة؛  من  رضوًبا  قصة  شكل  عىل  الزمني  التسلسل  من  مختارة  حوادث  ترتيب  يطرح 

يف سياق بناء رسديته. هذه األسئلة هي من قبيل: "ما الذي حدث تالًيا؟"، "كيف حدث ذلك؟"، "ملاذا حدثت األمور عىل هذا النحو 

وليس عىل نحٍو آخر؟"، "كيف انتهى كّل ذلك يف النهاية؟"، تحدد هذه األسئلة التكتيكات الرسدية التي يجب أن يستخدمها املؤّرخ 

يف بناء قصته. لكن مثل هذه األسئلة عّما بي الحوادث من صالٍت تجعلها عنارص يف قصة قابلة للتتّبع يجب تمييزها من أسئلة من 

قبيٍل آخر: "ما الذي يصل إليه كل ذلك؟"، "ما غاية كّل هذا؟"؛ هذه األسئلة لها عالقة ببنية مجموعة الحوادث الكاملة التي ُتؤَخذ 

عىل أنها قصة مكتملة، وتدعو إىل حكم إجمايل عىل العالقة بي قصة معينة وقصص أخرى يمكن "إيجادها" يف التسلسل الزمني"، 

أو تحديدها"، أو "كشفها" هناك. ويمكن اإلجابة عن هذه األسئلة بعدد من الطرائق. وأدعو هذه الطرائق )1( تفسريًا من خالل بناء 

الحبكة، )2( تفسريًا من خالل الحجاج، و)3( تفسريًا من خالل التضمي األيديولوجي.

التفسري من خالل بناء الحبكة

املؤّرخ  يزّود  فحي  الحبكة.  بناء  خالل  من  التفسري  باسم  املحكّية  القصة  نوع  تحديد  خالل  من  لقصٍة  "معنًى"  توفري  ُيدَعى 

القصة، يف سياق رسده لها، ببنيِة حبكٍة تراجيدية فإنه "يفرّسها" بطريقٍة؛ وإذا ما بناها بوصفها كوميديا فإّنه "يفرسها" بطريقة أخرى. 

ا بوصفها قصًة من نوع معي. وبحسب الخط  بناء الحبكة هو الطريقة التي تتكشف بها تدريًجا سلسلٌة من الحوادث املصوغة قصصًيّ

الذي أشار إليه نورثروب فراي Northrop Frye يف كتابه ترشيح النقد، فإنني أحدد أربًعا عىل األقّل من الصيغ املختلفة لبناء الحبكة: 

الرومانس Romance، والرتاجيديا Tragedy، والكوميديا Comedy، والهجاء Satire. قد تكون هناك صيغ أخرى، مثل امللحمي، ومن 

املحتمل لرواية تاريخية معينة أن تحتوي قصًصا موضوعة يف صيغة معينة؛ بوصفها أوجًها أو أطوارًا من مجموعة كاملة من القصص 

املحبوكة بصيغة أخرى. لكن مؤّرًخا معيًنا مضطرٌّ أن يحبك مجموعة القصص الكاملة التي تشّكل رسده يف شكل قصيص واحد شامل 

أو نمطي بديّئ. وعىل سبيل املثال، إنَّ ميشليه Jules Michelet يضع تواريخه كّلها يف الصيغة الرومانسية، أما رانكه فيضع تواريخه يف 

الصيغة الكوميدية، ويستخدم توكفيل الصيغة الرتاجيدية، يف حي يستخدم بوركهارت الهجائية. ويبدو أنَّ بنية الحبكة امللحمية هي 

الشكل الضمني للتسلسل الزمني ذاته. واألمر املهم هو أنَّ التواريخ جميعها، بما فيها األشّد "تزامًنا" أو "بنيوية"، سوف ُتحَبك عىل 

نوع  بأّنه "قصة" من  بوركهارت "غري الرسدي"  تأريخ  بواسطتها تعريف  التي يمكن  الشكلية  املبادئ  الهجائية  الصيغة  نحٍو ما. وتوّفر 

معي. ذلك أنَّ القصص املوضوعة بالصيغة الساخرة التي يمّثل الهجاء شكلها القصيص؛ إنما تكتسب آثارها عىل وجه الّدقة، كما يبّي 

فراي، من إحباط التوقعات املعتادة يف شأن نوع الحلول التي توفرها القصص املوضوعة يف الصيغ األخرى )الرومانس أو الكوميديا أو 

الرتاجيديا، بحسب الحالة()7).

أعلم أنني، إذ أستخدم مصطلحات فراي وتصنيفاته لبنى الحبكة، أجعل نفيس عرضة لنقد أولئك املنّظرين األدبيي الذين يعارضون جهوده التصنيفية، أو لديهم   7

تصنيفاتهم الخاصة التي يمكن أن ُيِحّلوها محّلها. وال أرغب يف أن أوحي بأنَّ أصناف فراي هي الوحيدة املمكنة لتصنيف األجناس، والصيغ، واألساطري، وما شابه، يف 

األدب؛ لكني وجدتها مفيدة، عىل نحٍو خاص، يف تحليل األعمال التاريخية. يبدو أّن النقد الرئيس لنظرية فراي األدبية هو أنَّ منهجه يف التحليل الذي يبيل بالء حسًنا يف 

األجناس األدبية من الدرجة الثانية، مثل الحكاية الخرافية أو القصة البوليسية، هو أكرث صالبة وتجريًدا من أن ينصف تلك األعمال غنية النسيج ومتعددة املستويات؛ مثل 

امللك لري، والبحث عن الزمن املفقود، أو حتى الفردوس املفقود. قد يكون هذا صحيًحا؛ وهو كذلك ربما. لكن تحليل فراي لألشكال الرئيسة لألدب األسطوري والخرايف 

يفيد كثريًا يف تفسري األشكال البسيطة من بناء الحبكة التي نجدها يف أشكال فنية "محدودة" مثل التأريخ. وتنزع "القصص" التاريخية إىل الوقوع يف األصناف التي أحكمها 

فراي، وذلك، عىل وجه التحديد، ألنَّ املؤرخ ينزع إىل عدم بناء تلك االنقالبات أو التحوالت املفاجئة peripeteias املعقدة التي هي عّدة الكاتب الروايئ والكاتب املرسحي. 
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ترجمــات شعريُّة التاريخ

الرومانس هو يف جوهره دراما بناء للهوية؛ يرمز لها تعايل البطل عىل عالم التجربة، وانتصاره عليه، وتحرره النهايئ منه: ذلك النوع 

من الدراما املقرتن بأسطورة الكأس املقدسة أو قصة قيامة املسيح يف األساطري املسيحية. وهو دراما انتصار الخري عىل الرّش، والفضيلة 

عىل الرذيلة، والنور عىل الظالم، وتعايل اإلنسان التام عىل العالم الذي كان السقوط قد احتجزه فيه. واملوضوع النمطي البديئ للهجاء 

هو النقيض التام لدراما الخالص الرومانسية هذه؛ إنه يف الحقيقة، دراما تمّزق، دراما محكومة بإدراك أن اإلنسان هو يف النهاية أسري 

العالم وليس سيَده، وبمعرفة أّن الوعي اإلنساين واإلرادة اإلنسانية قارصان دوًما، يف التحليل األخري، عن مهمة التغلب الحاسم عىل 

قوة املوت الرشيرة، عدوة اإلنسان الدائمة.

السقوط وانعتاق عابر من حالة التمّزق التي  أّما الكوميديا والرتاجيديا فتشريان إىل احتمال تحّرر جزيئ، عىل األقل، من رشط 

يجد فيها البرش أنفسهم يف هذا العالم. لكن هذه االنتصارات العابرة يجري تصورها عىل نحٍو مختلف يف األنماط البدئية األسطورية 

َدة منها. ففي الكوميديا، ُيْبَقى عىل األمل بانتصار اإلنسان املوقَّت عىل عامله  التي تمّثل بنى الحبكة يف الكوميديا والرتاجيديا أشكااًل ُمَصعَّ

تسويات ظرفية بي القوى الفاعلة يف العاملي االجتماعي والطبيعي. وترمز ملثل هذه التسويات املناسبات االحتفالية التي  باسترشاف 

عادًة ما يستخدمها الكاتب الكوميدي ليختم رواياته الدراماتيكية عن التغري والتحول. أّما يف الرتاجيديا، فما من مناسبات احتفالية، 

الكرب  أثارت  التي  تلك  أشّد هواًل من  البرش  التمزق بي  إشارات إىل حاالت من  أنَّ هناك  واملوهومة. واألحرى  منها،  الزائفة  ما عدا 

الرتاجيدي يف بداية الدراما. ويبقى أنَّ ما يجري يف نهاية املرسحية الرتاجيدية من سقوط الشخصية الرئيسة واهتزاز العالم الذي تقطنه؛ 

َدين تماًما ألولئك الذين نجوا من اختبار الكرب. وثمة َكْسب يف الوعي يحققه من شاهدوا الرصاع. وهو كسب ُيعَتَقد أنَّه  ان مهدِّ ال ُيَعدَّ

يكمن يف ظهور القانون الحاكم للوجود اإلنساين، ذلك القانون الذي أتت به أعمال الشخصية الرئيسة ضد العالم.

حال  ر  ُيَصوَّ عاملهم ومجتمعهم؛ حيث  مع  تسويات برش  مع برش،  تسويات برش  الكوميديا هي  نهاية  التي تحصل يف  التسويات 

املجتمع أّنه يغدو أنقى وَأْسَلم وَأَصّح؛ نتيجَة الرصاع بي عنارص يف العالم دائمة التضاد؛ إذ تتكشف هذه العنارص عىل أنها، عىل املدى 

دة، ومتسقة مع ذاتها ومع اآلخرين. أّما التسويات التي تحصل عند نهاية الرتاجيديا  الطويل، قابلة لالنسجام أحدها مع اآلخر، وموحَّ

فهي أشّد كآبة من ذلك، ولها طبيعة استسالم البرش لألوضاع التي ال بّد أن يعملوا يف العالم يف ظّلها. وهذه األوضاع، بدورها، يتأّكد أنها 

دائمة وأبدية، والفحوى هي أنَّ البرش ال يسعهم تغيريها بل يجب أن يعملوا يف ظّلها. وهي ترسم الحدود ملا يمكن أن ُيطَمح إليه، وما 

يمكن أن ُيستهَدف، عىل نحٍو مرشوع؛ بحًثا عن األمن وسالمة العقل يف العالم.

تقيص إحداهما األخرى. وما التفكري بوجود هجاء رومانيس إال رضب  يبدو الرومانس والهجاء طريقَتي لحبك سريورات الواقع 

من التعبري املتناقض. وقد أتخيل نوًعا من الرومانس الهجايئ، لكن ما أعنيه بهذا التعبري هو شكل من التمثيل ُيراد له أن ُيْظِهر، من 

زاوية ساخرة، حماقَة تصّوٍر رومانيٍسّ ما للعالم. لكن بمقدوري، من جهة أخرى، أن أتكلم عىل هجاء كوميدي وكوميديا هجائية، أو عىل 

وتحديًدا ألنَّ املؤّرخ ال يحيك القصة )وال يزعم أنه يحكيها( "من أجلها هي ذاتها"، فإّنه يميل إىل أن يحبك قصصه بأشّد األشكال تقليدية: مثل الحكاية الخرافية أو القصة 

البوليسية من جهة، ومثل الرومانس أو الكوميديا أو الرتاجيديا أو الهجاء من جهة أخرى.

يمكن أن نذكر أنَّ مؤّرخ القرن التاسع عرش الذي نال ما كان معتاًدا من تعليٍم آنذاك كان يرتعرع عىل أساٍس من األدب الكالسييك واملسيحي. وكانت األساطري التي يوفرها 

هذا األدب تزوده بمؤونٍة من األشكال القصصية التي كان بمقدوره أن يتكئ عليها يف أغراضه الرسدية. لكن من الخطأ أن نفرتض أنَّ مؤرًخا حاذًقا مثل توكفيل كان يمكن 

Shakespeare. عندما كان  أو شكسبري   Jean Racine التي يتصورها شاعر عظيم، مثل راسي  القصصية؛ بحسب تلك الرضوب من األغراض  أن يصوغ هذه األشكال 

مؤّرخون مثل بوركهارت وماركس وميشليه ورانكه يتكلمون عىل "الرتاجيديا" أو "الكوميديا"، عادًة ما كانت لديهم فكرة بالغة البساطة عّما يدّل عليه هذان املصطلحان. لكن 

األمر يختلف بالنسبة إىل هيغل ونيتشه و)بدرجة أقل( كروتشه. فهؤالء الفالسفة، بوصفهم علماء جمال، كان لديهم تصور عن هذه األجناس أشّد تعقيًدا، ما جعلهم يكتبون 

تواريخ أشّد تعقيًدا كذلك. واملؤرخون عموًما، مهما كانوا نقديي حيال مصادرهم، ينزعون إىل أن يكونوا قّصاصي ساذجي. يمكن للقارئ أن يجد توصيف فراي لبنى الحبكة 

األساسية يف كتابه Anatomy, pp.158 - 238. وثمة تناول لفراي يف:
Geoffrey Hartman, "Ghostlier Demarcations: The Sweet Science of Northrop Frye," in Beyond Formalism: Literary Essay, 1958 - 1970 (New 
Haven and London, 1971), pp. 24 - 41.



متـوز / يوليـو 2016العدد  4

134

تراجيديا هجائية وهجاء تراجيدي. ولكن يجب أن نالحظ هنا أن العالقة بي الجنس )الرتاجيديا أو الكوميديا( والصيغة التي يوضع 

بها )الهجائية( تختلف عن العالقة القائمة بي جنس الرومانس والصيغ )الكوميدية أو الرتاجيدية( التي قد ُيوضع بها. تمّثل الكوميديا 

والرتاجيديا رضبي من تعديل اإلدراك الرومانيس للعالم، منظورًا إليه بوصفه سريورة؛ بغيَة أن نأخذ عىل محمل الجّد تلك القوى التي 

تعاكس الجهد الرامي إىل الخالص اإلنساين الذي ُيرى يف الرومانس بسذاجة أّنه إمكاٌن بي إمكانات البرش. تأخذ الكوميديا والرتاجيديا 

الرصاع عىل محمل الجّد، وإن كانت أوالهما تحدث يف أفق تسوية نهائية بي القوى املتعارضة، بينما تحدث ثانيتهما يف أفق كشٍف 

لطبيعة القوى التي تعارض اإلنسان. ويمكن للكاتب الرومانيس أن يتمّثل حقائق الوجود اإلنساين التي تتكشف يف الكوميديا والرتاجيديا 

عىل التوايل؛ ضمن بنية دراما الخالص التي يصورها يف رؤيته النتصار اإلنسان النهايئ عىل عالم التجربة.

لكن الهجاء يمّثل نوًعا مختلًفا من تعديل ما يتكّشف يف الرومانس والكوميديا والرتاجيديا عىل التوايل من آمال الوجود البرشي 

وإمكاناته وحقائقه. فهو يرى إىل هذه اآلمال واإلمكانات والحقائق عىل نحٍو ساخر، يف الجّو الذي يولده إدراك القصور التام للوعي عن 

العيش يف العالم بسعادة أو اإلحاطة به إحاطة تامة. يفرتض الهجاء مسبًقا وجود قصور تام َيِسُم رؤى العالم املمثلة عىل نحو دراماتييك 

يف أجناس الرومانس والكوميديا والرتاجيديا عىل السواء. ويشري مجيء الصيغة الهجائية يف التمثيل، بوصفها طورًا يف تطور األسلوب 

الفني أو التقليد األديب، إىل اعتقاد مفاده أنَّ العالم قد تقّدم يف العمر. ومثل الفلسفة ذاتها، فإنَّ الهجاء "يضع الرمادي فوق الرمادي" 

يف إدراٍك لقصوره الخاص بوصفه صورًة للواقع. وهو لذلك يهيِّئ الوعي للتنّصل من كّل َمْفَهَمٍة متقنٍة للعالم ويستبق عودًة إىل إدراٍك 

أسطوري للعالم وسريوارته.

توّفر هذه األشكال القصصية النمطية البدئية األربعة وسيلة لتوصيف األنواع املختلفة من اآلثار التفسريية التي يمكن ملؤّرخ أن 

يسعى إليها عىل مستوى بناء الحبكة الرسدية. وهي تتيح لنا أن نمّيز بي الرسديات التزّمنية، أو التعاقبية، من النوع الذي قّدمه ميشليه 

ورانكه والرسديات التزامنية، أو السكونية التي كتبها توكفيل وبوركهارت. ففي األوىل، يكون لإلحساس بالتغرّي البنيوي اليد العليا بوصفه 

املبدأ الذي يهدي التمثيل. ويف الثانية، يكون اإلحساس باالستمرار البنيوي )خصوًصا لدى توكفيل( أو بالثبات )لدى بوركهارت( هو 

املسيطر. لكن التمييز بي تمثيٍل تزّمني وتمثيٍل تزامني للواقع التاريخي ال ينبغي أن ُيؤَخذ عىل أنه يشري إىل طريقتي يف َحْبك الحقل 

التاريخي تقيص إحداهما األخرى. فهذا التمييز إنما يشري، فحسب، إىل فارق يف التشديد عند تناول العالقة بي االستمرار والتغرّي يف 

تمثيٍل معّي للسريورة التاريخية ككّل.

الرتاجيديا والهجاء هما صيغتان يف بناء الحبكة تنسجمان مع اهتمام أولئك املؤّرخي الذين يستشّفون، وراء فوىض الحوادث التي 

ا لـ املماثل يف املختلف. أّما الرومانس والكوميديا فتلّحان  يحتويها التسلسل الزمني أو ضمنها، بنيًة جاريًة من العالقات، أو عوًدا أبدًيّ

عىل ظهور قوى أو ظروف جديدة من سريورات تبدو للوهلة األوىل ثابتة ال تتغري يف جوهرها، أو تتغري يف أشكالها الظاهرة فحسب. لكن 

لكّل بنية من ِبنى الحبكة النمطية البدئية هذه مؤّداها؛ يف ما يتعلق بعمليات اإلدراك التي يلتمس املؤّرخ بواسطتها أن "يفرّس" ما كان 

"يجري حًقا" خالل السريورة التي تقّدم هذه البنية صورًة لشكلها الحقيقي.

التفسري من خالل الحجاج الشكيّل

يرشح  أن  يلتمس  قد  آخر  مستوى  ثّمة  حدث"؛  لـ "ما  الرسدية  روايته  املؤّرخ  يحبك  عليه  الذي  املَْفَهَمة  مستوى  إىل  إضافًة 

التفسري  أدعوها  عمليًة  املستوى،  هذا  عىل  أتبّي،  أن  ويمكنني  النهاية.  يف  ذلك"  كّل  إليه  يصل  "ما  أو  ذلك"،  كّل  "غايَة  عليه 

الجمع  مبادئ  باستحضاره  القصة  يف  يحدث  ملا  تفسريًا  الحجاج  هذا  مثل  ويقّدم  الخطايب.  أو  الظاهر،  أو  الشكيل،  الحجاج  بواسطة 

القصة  يف  الحوادث  املَْفَهَمة،  من  املستوى  هذا  عىل  املؤّرخ،  يفرّس  التاريخي.  للتفسري  مفرتضة  قواني  بوصفها  تعمل  التي  والتضافر 
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هذا  تحليل  ويمكن  مقنَّن.  استداليل  حجاج  بناء  خالل  من  معينة(  بصيغة  حبكها  خالل  من  عليها  فرضه  الذي  الحوادث  شكل  )أو 

الحجاج إىل قياس منطقي، تتكون مقدمته الكربى من قانون شامل مفرتض للعالقات السببية، ومقدمة صغرى للرشوط الحدية التي 

يطّبق ضمنها القانون، ونتيجٍة تكون هي الحوادث التي وقعت فعاًل من املقدمتي باالقتضاء املنطقي. ولعلَّ األشهر يف هذه القواني 

تغرّي  أّي  حصل  متى  أّنه  عىل  القانون  هذا  ينّص  واألساس.  الفوقية  البنية  بي  بالعالقة  الخاص  ماركس  قانون  ُيدعى  ما  هو  املفرتضة 

االجتماعية  )املؤسسات  الفوقية  البنية  مكّونات  يف  تغرّي  يحصل  بينها(؛  فيما  العالقة  وصيغ  اإلنتاج  وسائل  من  )املؤلَّف  األساس  يف 

القواني  هذه  عىل  أخرى  أمثلة  وثّمة  األساس(.  يف  تغريات  تثري  ال  مثاًل،  الوعي،  يف  )فالتغريات  صحيح  فغري  العكس  أّما  والثقافية(، 

املفرتضة )مثل "العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة"، أو حتى مالحظات مبتذلة مثل "ما من صعود إال ويتبعه هبوط"( عادًة ما تثار 

ضمًنا يف مجرى الجهد الذي يبذله املؤّرخ لتفسري ظواهر مثل الكساد الكبري أو سقوط اإلمرباطورية الرومانية، عىل سبيل املثال. وما 

تتميز به هذه التعميمات من طبيعة قائمة عىل الفهم الشائع أو العرف ال يؤّثر يف مكانتها بوصفها املقدمات الكربى املفرتضة لحجاجات 

استداللية مقنَّنة، ُتعطى من خاللها تفسريات الحوادث الواردة يف القصة. وتشري طبيعة هذه التعميمات إىل ما يّتسم به التفسري التاريخي 

ل  عموًما من طابع علمّي أويّل، أو إىل قصور العلوم االجتماعية التي يمكن أن ُتْسَتعار منها مثل هذه التعميمات التي تظهر يف شكل ُمَعدَّ

عىل نحو مالئم، ومُصوغ عىل نحو صارم.

األمر املهّم هو أّن ما يقّدمه املؤّرخ من تفسريات قائمة عىل الحجاج االستداليل املقنَّن ملجموعات الحوادث يف رسده يجب أن ُيَميَّز 

من األثر التفسريي املتأيت عن بنائه حبكة قصته بوصفها قصة من نوع معني. وليس هذا ألن من غري املمكن التعامل مع بناء الحبكة 

ا للحبكة يمكن أن ُيعاَمل بوصفه تطبيًقا للقواني التي  بوصفه نوًعا من التفسري بالوسائل االستداللية املقنَّنة. فالحقيقة أنَّ بناًء تراجيدًيّ

تحكم الطبيعة البرشية واملجتمعات البرشية يف رضوب معينة من األوضاع؛ وبقدر ما تتأسس هذه األوضاع عىل أنها أوضاٌع موجودة يف 

زمن معي ومكان معي، فإنها يمكن أن ُتَفرّس باستحضار املبادئ املُلَمح إليها، بالطريقة ذاتها التي ُتفرسَّ بها الحوادث الطبيعية بتحديد 

القواني السببية الكونية التي ُيْفرَتَض أّنها تحكم عالقاتها.

ما أريد قوله هو إّنه حي يقّدم املؤّرخ "الحبكة" التي تمنح حوادث القصة التي يحكيها نوًعا ما من التماسك الشكيل، فإنه يفعل 

ما يفعله العاِلم عندما يحدد عنارص الحجاج االستداليل املقنَّن الذي يجب أن ُيوَضع فيه تفسريه. لكني أمّيز هنا بي َحْبِك حوادِث تاريٍخ 

نطاقات  ُوِجَدت يف  أنها  ُيْفرَتَض  التي  السببية  العالقات  الحوادث كعنارَص مصفوفٍة من  أنها عنارص قصة، وتوصيِف هذه  ُأِخَذت عىل 

محددة من الزمان واملكان. وباختصار، فإنني اآلن آخذ، يف قيمته الظاهرة، زعَم املؤّرخ أّنه يمارس فًنّا وعلًما مًعا يف آٍن، وكذلك التمييز 

الذي عادة ما ُيقام بي ما يجريه املؤّرخ من عمليات االستقصاء من جهة أوىل، وعمليته الرسدية من جهة أخرى. ونحن نسّلم أن 

تمثيل "ما حدث"، و"ملاذا حدث عىل النحو الذي حدث عليه" هو يشء، وأنَّ تقديم نموذج لفظي، عىل هيئة رسد، نفرّس به سريورة 

التطور املفضية من حاٍل إىل حال آخر باللجوء إىل قواني السببية هو يشء آخر تماًما.

قد  التي  االجتماعية  السببية  قواني  عىل  ليس  متفقي،  غري  املؤّرخي  ألنَّ  تحديًدا،  وذلك،  العلوم،  عن  يختلف  التاريخ  لكن 

يستحرضونها لتفسري سلسلة من الحوادث فحسب، بل، أيًضا، عىل مسألة الشكل الذي ُيفرَتض من تفسري "علمي" أن يّتخذه. وثمة 

ذاتها.  الشكلية  الخصائص  التاريخية  والتفسريات  الطبيعية  العلوم  تفسريات  من  لكّل  يكون  أن  لزوم  عىل  الخالف  من  طويل  تاريخ 

وهو خالف يثري مشكلَة ما إذا كان لرضوب القواني التي تستحرضها التفسريات العلمية نظائرها يف امليدان املدعو بالعلوم اإلنسانية 

أو الروحية، مثل علم االجتماع والتاريخ. وتبدو العلوم الفيزيقية كما لو أنها تتقّدم بفضل االتفاقات التي يتم التوصل إليها، يف حٍي 

وآخر، بي أعضاء الجمعيات العلمية القائمة التي تنظر يف مشكلٍة: أهي علمية أم ال؟ والشكل الذي يجب أن يّتخذه تفسري علمي، 
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ورضوب املعطيات التي ُيمكن االعتداد بها أدّلًة يف تناوٍل علميٍّ حًقا للواقع. أّما بي املؤّرخي فال وجود ملثل هذه االتفاقات، ولم يسبق 

االتفاق  عدم  أذهاننا  يف  ُنبقي  أن  املهم  من  لكن  التأريخي،  للمرشوع  األولية  العلمية  الطبيعة  يعكس  هذا  ولعّل  قّط.  ُوجدت  أن  لها 

التاريخية. فهذا يعني أنَّ  ا عىل وجه التحديد ألّي مجموعة معينة من الظواهر  ُيَعدُّ تفسريًا تاريخًيّ )أو غياب االتفاق( األصيل عىل ما 

التاريخ  تاريخ  من  مستمّدة  التاريخي؛  الحقل  طبيعة  حول  مختلفة  مسبقة  افرتاضات  عىل  تقوم  أن  إىل  مضطرة  التاريخية  التفسريات 

)metahistorical(، افرتاضات توّلد تصورات مختلفة لنوع التفسريات التي يمكن استخدامها يف التحليل التأريخي.

الخالفات التأريخية عىل مستوى "التأويل" هي يف الواقع خالفات عىل الطبيعة "الحّقة" ملرشوع املؤّرخ. ويبقى التاريخ يف حالة 

فوىض مفهومية سبق للعلوم الطبيعية أن عاشتها يف القرن السادس عرش، حي كان ثّمة تصورات لـ "املرشوع العلمي" كثرية ومختلفة 

كانت  "العلم"  عليه  يكون  أن  ُيْفرَتَض  ملا  املختلفة  عرش  السادس  القرن  وتصورات  واختالفها.  ميتافيزيقية  مواقف  من  كان  ما  بكرثة 

أيًضا، فإنَّ  التصورات. ولذلك،  تولدها تلك  التي  النهاية، تصورات مختلفة عن "الواقع" وعن األبستمولوجيات املختلفة  تعكس، يف 

الخالفات عىل ماُيْفرَتَض أن يكون "التاريخ" عليه تعكس، باملثل، تصورات متنوعة عّما ُيْفرَتَض أن يتألف منه تفسري تاريخي صحيح 

كما تعكس تصورات مختلفة، إًذا، عن مهّمة املؤّرخ.

ال حاجة للقول إنني ال أتكلم هنا عىل رضوب الخالف التي ُتثريها مقاالت املراجعي يف املجالت املتخصصة، حيث يمكن أن ُيوضع 

تبّحر مؤّرخ معي أو دّقته تحت طائلة الشّك. بل أتكلم عىل رضوب األسئلة التي ُتطَرح عندما يصل باحثان أو أكرث، لهم القدر ذاته تقريًبا 

من التبّحر والحنكة النظرية، إىل تأويالت مختلفة، من غري أن يقيص أحدها اآلخر بالرضورة، للمجموعة ذاتها من الحوادث التاريخية، 

أو إىل أجوبة مختلفة عن أسئلة مثل "ما الطبيعة الحقيقية للنهضة؟" وما ينطوي عليه هذا، عىل مستوى املَْفَهَمة عىل األقل، هو أفكار 

ا. وأنا  مختلفة بصدد طبيعة الواقع التاريخي والشكل املالئم الذي يجب أن تأخذه رواية تاريخية، منظورًا إليها بوصفها حجاًجا شكلًيّ

 paradigms يف كتابه فرضيات عن العالم، بي أربعة ُأُطر مفهومية حاكمة Stephen C. Pepper أفّرق، باّتباع تحليل ستيفن يس. بيرب

 Organicist والعضوّي Formist ا: الشكيّل للشكل الذي يمكن أن نتصور أن يّتخذه تفسري تاريخي، منظورًا إليه بوصفه حجاًجا خطابًيّ

.(8( Contextualist والسياقّي Mechanistic وامليكانييّك

تهدف النظرية الشكلية عن الحقيقة إىل تحديد الخصائص الفريدة للموضوعات التي يشتمل عليها الحقل التاريخي. وعىل هذا 

د مجموعة معينة من املوضوعات عىل النحو املالئم؛ فئتها، وجنسها، وخصائصها  األساس، يرى الشكيلُّ أنَّ تفسريًا ما يكتمل عندما ُتحدَّ

املميزة املنسوبة إليها، والعالمات الدالة عىل الخصوصية املقرونة بها. ويمكن للموضوعات املَُشار إليها أن تكون فرادى أو جماعات، 

جزئيات أو كّليات، كيانات ملموسة أو تجريدات. وبتصّور مهمة التفسري التاريخي عىل هذا النحو، فإنَّها تتمّثل يف تبديد تلك التشابهات 

تنطبق املالحظات املتعلقة بفراي يف الهامش 7، مع ما يلزم من التعديل، عىل تصّور بيرب لألشكال األساسية من التأّمل الفلسفي. ومن املؤّكد أنَّ الفالسفة العظام   8

- أفالطون Plato وأرسطو Aristotle وديكارت René Descartes وهيوم  David Humeوكانط Immanuel Kant وهيغل وِمْل John Stuart Mill - يقاومون االختزال إىل 

األنماط األصلية التي يقّدمها بيرب. وإذا ما كان فكرهم يمّثل أي يشء، فإنَّه يمّثل توّسًطا بي اثني أو أكرث من أنواع املواقف النظرية التي يرسم بيرب مالمحها العامة. لكن 

أنماط بيرب املثالية توّفر تصنيًفا مالئًما جًدا للمنظومات أو رؤى العالم الفلسفية األشد بساطة، ذلك النوع من التصّور العام للواقع الذي نجده لدى املؤّرخي حي يتحّدثون مثل 

ا عن الكينونة، أو يلجأون إىل نظرية عامة عن الحقيقة واإلثبات، ويتوصلون إىل مؤّدًى أخالقي من حقائق يفرتضون رسوخها،  الفالسفة، أي حي يستحرضون تصورًا عاًمّ

د  وما إىل ذلك. ومعظم املؤّرخي قّلما يرتفعون فوق مستوى التعقيد الفلسفي الذي نجده، مثاًل، لدى إدموند بورك؛ فهذا العضو العظيم يف حزب األحرار )Whig( من املؤكَّ

ها "فلسفة". كذلك، أيًضا، معظم املؤّرخي، بما فيهم توكفيل. ويف املقابل، إن فالسفة التاريخ العظام ينزعون إىل إيجاد فلسفة،  أنه كانت لديه رؤية للعالم، مع أنه يصعب عدُّ

ا" أكرث من املؤّرخي الذين غالًبا ما يكتفون باّتخاذ رؤية للعالم ويتعاملون معها كأنها موقف فلسفي مسؤول  عالوًة عىل إحكاِمهم رؤيًة للعالم. وهم بهذا املعنى "مسؤولون معرفًيّ

ا. يف شأن "الفرضيات عن العالم" انظر: معرفًيّ
Stephen C. Pepper, World Hypotheses: A Study in Evidence (Berkeley and Los Angeles, 1966), pt 2, p. 141ff.
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ترجمــات شعريُّة التاريخ

التي تبدو مشرتكة بي جميع املوضوعات يف الحقل. وحي يقيم املؤّرخ فرادة املوضوعات الجزئية يف الحقل أو تنّوع أنماط الظواهر التي 

ا للحقل بوصفه كذلك. يبديها الحقل، فإنه يقّدم تفسريًا شكلًيّ

نجد الصيغة الشكلية يف التفسري لدى هريدر Johann Gottfried Hereder وكارليل Thomas Carlyle وميشليه، ولدى املؤّرخي الرومانسيي 

 ،George Macaulay Trevelyan وتريفيليان ،Theodor Mommsen ومومسن ، Carsten Niebuhr والساردين التاريخيي العظماء، مثل نيبور

وباختصار، يف أّي تاريخ ُيؤَخذ فيه تصوير التنّوع الذي َيِسم الحقل التاريخي وألوانه وحيوته؛ بوصفه الغاية األساسية لعمل املؤّرخ. ومن األكيد 

ا يمكن أن يميل إىل إطالق تعميمات يف شأن طبيعة السريورة التاريخية ككّل، كما يف توصيف كارليل لها بأّنها "جوهر ِسرَيٍ  أنَّ مؤّرًخا شكلًيّ

ال ُتحىص". لكن األسايس يف االستقصاء، بحسب التصورات الشكلية للتفسري التاريخي، هو فرادة مختلف الفاعلي والفاعلّيات واألفعال التي 

تشّكل "الحوادَث" الواجب تفسريها وليس "األساس" أو "املشهد" الذي تنهض قبالته هذه الكيانات)9).

يك نستخدم مفردات بيرب؛ فإنَّ الشكلية هي يف جوهرها "تجزيئية" dispersive يف العمليات التحليلية التي تجريها عىل املعطيات، 

وليست "تكاملية" integrative، كما تنزع التفسريات العضوية وامليكانيكية إىل أن تكون. هكذا تبدي تعميمات اإلسرتاتيجية التفسريية 

أن  إىل  تنزع  اإلسرتاتيجية  هذه  أنَّ  مع  املفهومية،  "الدّقة"  إىل  افتقارًا  التاريخي  الحقل  يف  تتبّينها  التي  السريورات  شأن  يف  الشكلية 

تكون واسعة "املدى"، حافلة بأنواع الجزئيات التي تعّرفها بأّنها تشغل الحقل التاريخي. ويميل املؤّرخون الرومانسيون، بل "املؤّرخون 

الرسديون" عموًما، إىل إطالق تعميمات يف شأن الحقل التاريخي كّله ومعنى عملياته؛ هي تعميمات بالغة االتساع بحيث ال يكون 

لها كبري وزن بوصفها افرتاضات يمكن إثباتها أو نفيها باللجوء إىل املعطيات التجريبية. لكن مثل هؤالء املؤّرخي عادًة ما يتداركون فراغ 

تعميماتهم بحيوية إعادة بنائهم للفاعلي والفاعلّيات واألفعال املحددة املمثَّلة يف رسدياتهم.

ا، أشّد "تكاماًل"، ومن  بأّنها، نسبيًّ العالم وما يتماىش معها من نظريات عن الحقيقة والحجاج  العضوية عن  الفرضيات  تتمّيز 

ثمَّ أشّد اختزااًل يف عملياتها. ويحاول العضويُّ أن يصّور الجزئيات التي يتبّينها يف الحقل التاريخي عىل أّنها مكونات عملية توليفية. 

وثّمة، يف القلب من اإلسرتاتيجية العضوية، التزام ميتافيزيقي باإلطار املفهومي لعالقة الجزء والكّل أو األصغري واألكربي، ويميل 

من  أكرب  هي  كّليات  يف  ترتاكم  سريوراٍت  مكّوناِت  بوصفها  الفردية  الكيانات  رؤية  يف  بالرغبة  محكوًما  يكون  أن  إىل  العضوي  املؤّرخ 

ا. ويميل املؤّرخون الذين يعملون من ضمن هذه اإلسرتاتيجية يف التفسري، مثل رانكه ومعظم  حصيلة األجزاء، أو مختلفٌة عنها نوعًيّ

 ،Theodor Mommsen مومسن ،Heinrich von Sybel املؤّرخي "القوميي" يف العقود الوسطى من القرن التاسع عرش )فون سيبيل

بناء  إىل  إلخ(   ...Frederic William Maitland ميتالند   ،  William Stubbs ْسَتاْبس   ،  Heinrich von Treitschke تريتشكه  فون 

وجدُت مصطلحات كينيث بورك النقدية شديدة الفائدة يف محاواليت توصيَف ما دعوته "الحقل التاريخي" قبل تحليل املؤّرخ له وتمّثله إّياه. يرى بورك أنه يمكن   9

والغرض   ،agency والفاعلية   ،act والفعل   ،agent والفاعل   ،scene املشهد  املفرتضة:  "القواعدية"  العنارص  من  خمسة  حيث  من  للواقع  األدبية  التمثيالت  جميع  تحليل 

يف  الضمنية  العالم  رؤية  تكشف  إّنما  فيها،  تظهر  التي  "الدراما"  يف  سببية  قوى  بوصفها  نسبية،  أوزان  من  ُتعطاه  وما  العنارص  هذه  بها  توصف  التي  والطريقة   .purpose
عىل  التشديد  من  أكرث  تصّوره(  كيفية  عن  النظر  برصف  )املحيط،  "املشهد"  عنرص  عىل  التشديد  إىل  يميل  سوف  ا  مادًيّ كاتًبا  إنَّ  املثال،  سبيل  وعىل  للواقع.  تمثيل  كّل 

يميل  سوف  مثالًيا  كاتًبا  إنَّ  املقابل،  ويف  األول.  لقوة  تجليات  مجرد  األخرية  املجموعة  هذه  يجعل  نحٍو  عىل  وذلك  و"الغرض"،  و"الفاعلية"  و"الفعل"  "الفاعل"  عنارص 

بورك  نظريات  أن  حي  ويف   .Burke, A Grammar of Motives, pp. 3 - 20 انظر:  وهم،  مجرد  إىل  ذاته  "املشهد"  يحّول  وسوف  مكان،  كّل  يف  "الغرض"  رؤية  إىل 

إن  ما  الحقل  يف  املؤرخ  يفعله  أن  يمكن  ما  توصيف  يف  فائدة  أقل  فإنها  املعاَلج؛  غري  التاريخي"  لـ "الحقل  املؤرخ  تصّور  لتوصيف  كوسيلة  مفيدة   Kenneth Burke
وكتابه  األديب،  للتمثيل  األخالقية  األبعاد  يسرب  أن  منه  قصد  الذي   Rhetoric of Motives )Berkeley and Los Angeles, 1965( وكتابه  "قواعدية".  سّنة  يف  يوضع 

)Language as Symbolic Action )Berkeley and Los Angeles, 1968 الذي قصد منه أن يوّفر طبعة علمانية من املستوى "األمثويّل" القروسطي بي مستويات املعنى 

والداللة، هما تقليديان عىل نحٍو مخّيب لآلمال. وبورك محق، بال شّك، يف رؤيته أنَّ تمثيالت الواقع األدبية كّلها، مهما تكن "واقعية"، هي يف التحليل األخري أمثولية 

allegorical. لكنه حي يواصل ليصنف أنواع األمثوالت التي يمكن أن تكون حارضة فيها، ال يقّدم سوى منتخبات من الرمزيات املاركسية والفرويدية واألنرثوبولوجية، 
هي ذاتها مجرد تمثيالت أمثولية لـ "الواقع" الذي تّدعي أنها تحلله. وإذ ُتَعدُّ التواريخ أمثوالت؛ فهي تبدو كأنها تعنو للتحليل بالطرائق التي قّدمها فراي. وإذ ُتَعدُّ شكاًل من 

ا؛ فإنها تبدو قابلة للتوصيف بمصطلحات بيرب. وإذ ُتَعدُّ مسارات أخالقية؛ فإنها تبدو قابلة للوصف عىل نحٍو صائب باملصطلحات التي قدمها مانهايم  الخطاب املسؤول معرفًيّ

يف النوع الخاص به من علم اجتماع املعرفة، كما نشري إليه يف الهامش 12 أدناه.
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وتكون  الظاهر،  املبعرثة يف  الحوادث  من  مجموعة  من  ومندمج  متكامل  كيان  تبلور  يصورون  بحيث  الطريقة؛  هذه  بمثل  رسدياتهم 

أهمية هذا الكيان أكرب من أهمية أي من الكيانات الفردية املحلَّلة أو املوصوفة يف سياق الرسد.

يف  تبّينها  يجري  التي  السريورات  تفسري  ملشكلة  املقاربة  هذه  هيغل،  مثل  الديالكتيكيي  سيما  وال  عموًما،  املثاليون  يمّثل 

الحقل التاريخي.

اهتمامهم  أكرث من  التكاملية  السريورة  بوصف  يهتمون  الصيغة  بهذه  يعملون  الذين  املؤّرخي  أنَّ  بيرب،  املؤّكد، كما يالحظ  من 

الصيغة خاصيتها "املجردة". وعالوًة عىل ذلك، فإنَّ  املوضوعة بهذه  التاريخية  الحجاجات  الفردية. وهذا ما يعطي  بتصوير عنارصها 

التاريخ املكتوب بهذه الصيغة ينزع إىل تحديد الغاية والهدف اللذين يفرتض أن تنحو إليهما جميع السريورات التي توجد يف الحقل 

التاريخي. أّما مؤرخ مثل رانكه فيتعّمد مقاومة امليل إىل تحديد ما يمكن أن تكون عليه غاية السريورة التاريخية برمتها، ويرىض بجهٍد 

تبّينه يف السريورة  الـ "ثقافة"، مما يزعم  أو  الـ "أّمة"،  أو  الـ "شعب"،  غايات مؤقتة معينة، وِبنًى وسيطة تكاملية مثل  لتحديد طبيعة 

ُيْلَمح، كما يذكر رانكه، إال يف رؤية دينية. ولذلك  التاريخية برّمتها ال يمكن أن  الغاية النهائية للسريورة  التاريخية الجارية. فتحديد 

يمكن أن يؤَخَذ عمل رانكه عىل أنه مثال لتأريخ مؤلَّف بصيغة شكلية عىل وجه التحديد. لكن براعة رانكه يف تصوير الحوادث الجزئية ال 

تمنع رسدياته من استمداد بنيتها وتماسكها الشكيل من كونها تفسريات للسريورات التي يصورها باللجوء، يف املقام األول، إىل النموذج 

التاريخي الالئق، وهو نموذج منغرس يف وعي رانكه بوصفه اإلطار املفهومي الحاكم ملا  التفسري  ُيْفرَتَض أن يكون عليه  العضوي ملا 

ُيفرَتَض أن يكون عليه أّي تفسري حّق ألي سريورة يف الدنيا.

مما يمّيز اإلسرتاتيجيات العضوية يف التفسري أّنها تتحاىش البحث عن قوانني للسريورة التاريخية، إذا ما ُفِهَمت كلمة "قواني" 

الكالم  إىل  العضوي  وينزع  داروين.  وبيولوجيا  الفوازييه  وكيمياء  نيوتن  فيزياء  طريقة  عىل  والثابتة،  الكونية  السببية  العالقات  بمعنى 

عىل "املبادئ" أو "األفكار" التي ُتميل السريورات املفردة التي يتبّينها يف الحقل وجميع السريورات املأخوذة ككّل. وُترى هذه املبادئ 

أو فاعليَّات  السريورة ككّل. وهي ال تعمل بوصفها فاعِلي مسّببي  تنحو نحوها  التي  الغاية  أو تتصور مسبًقا  أو األفكار كأنَّها تتخّيل 

مسبِّبة، إال عند مؤّرخي ذوي توّجه صويف أو الهويت محسوم، وعندها؛ عادًة ما تؤوَّل بوصفها تجليات للغرض الذي يبتغيه الله لخليقته. 

والحقيقة، أنَّ مثل هذه املبادئ أو األفكار ال تعمل، بالنسبة إىل العضوي، بوصفها قيوًدا تقّيد القدرة البرشية عىل تحقيق غاية إنسانية 

ممّيزة يف التاريخ، عىل نحو ما يمكن أن تفعل "قواني" التاريخ كما يفرتض امليكانييك، بل بوصفها الضامن لحريٍة إنسانية جوهرية. 

هكذا ال يستخرج العضوي تلك الرضوب املتشائمة من النتائج التي يميل امليكانييك إىل استخراجها من تأّمله يف الطبيعة املقّننة للكينونة 

التاريخية، عىل الرغم من فهمه السريورة التاريخية من خالل إظهار الطبيعة التكاملية للسريورة التاريخية مأخوذًة ككّل.

الفرضيات امليكانيكية عن العالم هي، باملثل، تكاملية يف هدفها، لكنها تميل إىل أن تكون اختزالية أكرث منها توليفية. وكما يقول 

لـ "فاعليات"  تجليات  أّنها  التاريخي عىل  الحقل  يقطنون  الذين  الـ "فاعلي"  "أفعال"  رؤية  إىل  تميل  امليكانيكية  فإنَّ  بورك،  كينيث 

ر ضمنه الـ "فعل" يف الرسد الذي يتكّشف. وديدن النظريات امليكانيكية يف التفسري  خارج تاريخية لها أصولها يف الـ "مشهد" الذي ُيصوَّ

هو البحث عن قواني سببية تحدد نتائج السريورات املكتشفة يف الحقل التاريخي. وهي تفرّس األشياء التي ُيعَتَقُد أّنها تقطن الحقل 

يعمد  تفاعالتها. هكذا،  أّنها تحكم  ُيفرَتَض  بقواني  تتعّي  املحّدَدة  وبأنَّ تشكيالتها  بالجزء،  الجزء  لها وجهة عالقات  بأنَّ  التاريخي 

ا عملياته،  امليكانييك - مثل باكل وتي وماركس أو حتى توكفيل، كما سأشري - إىل دراسة التاريخ يك يتكهن بالقواني التي تحكم فعلًيّ

وهو يعمد إىل كتابة التاريخ يك يعِرض يف شكل رسدي آثاَر تلك القواني.
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قد يربز إدراك القواني التي تحكم التاريخ وتحديد طبيعتها النوعية يف تمثيل امليكانييك "ما كان يحدث" يف السريورة التاريخية 

رواية  يف  كما  التجريد  نحو  ذاته  بامليل  روايته  يهدد  القواني  هذه  مثل  عن  بحًثا  باستقصاءاته  قيامه  لكن  معيني؛  ومكان  زمن  يف 

الفئات  هذه  لكن  إليها؛  تنتمي  أنها  تبيان  يمكن  التي  الظواهر  فئات  من  كأدّلة،  أهميًة،  أقّل  املفردة  الكيانات  يعدُّ  وهو  العضوي. 

بدورها أقل أهمية بالنسبة إليه من القواني التي ُيفرَتض أنَّ انتظامات تلك الفئات تجّسدها. ويف النهاية، ال ُيَعدُّ التفسري كاماًل بالنسبة 

إىل امليكانييك، إال حي يكتشف القواني التي ُيفرَتَض أنها تحكم التاريخ بالطريقة ذاتها التي ُيفرَتَض بها أن قواني الفيزياء تحكم 

لدى مؤّرخ  القواني. هكذا نجد  لهذه  أنها وظائف  تفهم تشكيالتها عىل  بطريقة  املعطيات  القواني عىل  الطبيعة. وعندها يطّبق هذه 

مثل توكفيل أنَّ الخصائص الجزئية ملؤسسة معينة، أو عرف، أو قانون، أو شكل فني، أو ما شابه؛ هي أقل أهمية بوصفها أدّلة من 

تنميطات النوع والفئة والجنس التي يمكن بالتحليل تبيان أّنها تمّثلها. ويرى توكفيل - بل وباكل Henry Thomas Buckle وماركس 

وتي Hippolyte Adolphe Taine - هذه التنميطات، بدورها، أقّل أهمية من قواني البنية االجتماعية والسريورات االجتماعية التي 

تحكم مجرى التاريخ الغريب، والتي تقف هذه التنميطات شواهد عىل عملياتها.

من الواضح أنَّ التصورات امليكانيكية للحقيقة والتفسري، عىل الرغم من اّتسامها بدقٍة مفهومية، عرضة التهامات باالفتقار إىل 

َهُم بها نظريتها العضوية. ومن وجهة نظر شكلية، يبدو كلٌّ من امليكانيكية والعضوية  النطاق، وبامليل إىل التجريد بالطريقة ذاتها التي ُتتَّ

"اختزاليًّا" حيال تنّوع الكيانات املفردة يف الحقل التاريخي وتلّونها. لكن استعادة النطاق وامللموسية املرغوب فيهما تقتيض عدم اللجوء 

ا،  إىل تصور للتفسري التاريخي مفرط يف "االنطباعية" كذلك الذي تمثله الشكلية. ويمكن للمرء، بداًل من ذلك، أن يّتخذ موقًفا سياقًيّ

ا" ملعنى الحوادث التي يجري تبّينها يف الحقل التاريخي أو داللتها. وهو نظرية عن الحقيقة والتفسري تمّثل تصورًا "وظيفًيّ

االفرتاض األساس يف السياقية هو أنَّ الحوادث يمكن تفسريها بوضعها يف "سياق" حدوثها. وُيَفرسَّ حدوثها، عىل النحو الذي 

ة التي تربطها بحوادث أخرى حاصلة يف فضائها التاريخي الذي يكتنفها. وهنا، كما يف الشكلية،  حدثت به، بكشف العالقات املحددَّ

ُيدرَك الحقل التاريخي بوصفه "مشهًدا" أو قماًشا غنّي الزركشة؛ يبدو للوهلة األوىل مفتقرًا إىل التماسك وإىل أي بنية جوهرية يمكن 

تبّينها. لكن السياقي - بخالف الشكيل الذي يميل إىل أخذ الكيانات يف خصوصيتها وفرادتها، أي يف مشابهتها لكيانات أخرى يف الحقل 

ويف اختالفها عنها - يلّح عىل أنَّ من املمكن تفسري "ما حدث" يف الحقل من خالل تحديد العالقات الوظيفية القائمة بي الفاعلي 

والفاعليات التي تقطن الحقل يف زمن معي.

 William Henry يجري تحديد هذه العالقات الوظيفية من خالل عملية دعاها بعض الفالسفة املحدثي- مثل وليم هرني ولش

Welch، وإشعيا برلي Isaiah Berlin ـ"الـضّم" أو "الجمع"Colligation )10). ويكون هدف التفسري يف هذه العملية تحديد "الخيوط" 

اإلسرتاتيجية  من  النوع  هذا  عىل  أمثلة  نجد  أن  ويمكن  الثقايف.  االجتماعي  بـ "حارضها"  الدراسة  قيد  املؤسسة  أو  الفرد  تربط  التي 

املبدأ  ، لكنها تتجىل بوصفها   Johan Huizinga Herodotus إىل هويزنغا  أّي مؤرخ جدير بهذا االسم، من هريودوت  التفسريية لدى 

التفسريي املسيطر يف القرن التاسع عرش يف أعمال جيكوب بوركهارت Carl Jacob Burckhardt. وتسعى السياقية، بوصفها إسرتاتيجية 

تفسريية، ألن تتحاىش كاًل من النزوع التجزيئي الجذري لدى الشكلية، والنزوع التجريدي الجذري لدى العضوية وامليكانيكية. وهي 

ها "اتجاهات"  تكافح، بداًل من ذلك، من أجل تكامل نسبي للظواهر التي يجري تبّينها يف نطاقات محددة من املجريات التاريخية بَعدِّ

انظر:  10
W. H. Walsh, Introduction to the Philosophy of History (London, 1961), pp. 60 - 65; Isaiah Berlin "The Concept of Scientific History," in 
Philosophical Analysis and History, ed. Dray, pp. 40 - 51. 

"Autonomy", pp. 171 - 72 يف Mink وحول "الضّم" عموًما، انظر مالحظات
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الخصائص  تحديد  بغيَة  والرتكيب؛  الجمع  قواعد  ضمًنا،  تستحرض،  السياقية  كانت  ما  وإذا  لها.  عامة  سيماءات  أو  والعهود  للمراحل 

املشرتكة لكيانات تشغل نطاقات محددة من املجريات التاريخية، فإنَّها ال ترى هذه القواعد عىل أنها مكافئة ملا يطرحه امليكانييك من 

قواني السبب والنتيجة الكونية، أو ملا يطرحه العضوي من مبادئ غائية عامة. بل ُترى، بداًل من ذلك، بوصفها عالقات فعلية ُيفرَتَض 

أنَّها موجودة يف أزمنة وأمكنة بعينها، وال يمكن البّتة معرفة أسبابها األوىل واألخرية واملادية.

ويّتخذه موضوًعا  الحقيقة(  )أّي عنرص، يف  ما  عنرًصا  التاريخي  الحقل  فيعزل من  بيرب،  بعد ذلك، كما يخربنا  السياقيُّ  يواصل 

ليلتقط  يتابع  َثّم  بعينه. ومن  واحد يف حياة شخص  يوم  أم صغريًا مثل  الفرنسية"  "الثورة  العنرص كبريًا مثل  أكان هذا  للدراسة، سواء 

"الخيوط" التي تربط الحادث الذي يجب تفسريه بنطاقات مختلفة من السياق. وتحّدد هذه الخيوط وُيقَتَفى أثرها نحو الخارج، نحو 

الفضاء الطبيعي واالجتماعي املحيط الذي وقع الحادث ضمنه، ورجوًعا يف الزمن؛ بغية تحديد "أصوله"، وُقُدًما يف الزمن؛ بغيَة تحديد 

"أثره" و"نفوذه" يف حوادث تالية. وتنتهي عملية االقتفاء هذه عند النقطة التي إّما أن تختفي عندها "الخيوط" يف "السياق" الخاص 

بـ "حادث" ما آخر، أو "تتقارب" لتكون سبًبا يف وقوع "حادٍث" ما جديد. وليس الدافع وراء كّل هذا مكاملة جميع الحوادث واالتجاهات 

من  محّددة  نطاقات  تطال  واملقيدة  املوّقتة  التوصيفات  من  سلسلة  يف  مًعا  ربطها  بل  كّله،  التاريخي  الحقل  يف  تحديدها  يمكن  التي 

املجريات "الداّلة" عىل نحٍو جيّل.

ها َجْمًعا للدوافع التجزيئية التي  يجب أن يكون واضًحا أنَّ من املمكن النظر إىل مقاربة السياقي ملشكلة التفسري التاريخي بعدِّ

تقف وراء الشكلية من جهة أوىل، والدوافع التكاملية التي تقف وراء العضوية من جهة ثانية. لكّن التصور السياقي للحقيقة والتفسري 

والربهان يبدو، يف الواقع، فائق التواضع يف ما يقتضيه من املؤّرخ ويطلبه من القارئ. لكن السياقية، بفضل تنظيمها الحقَل التاريخيَّ 

إىل نطاقات مختلفة من املجريات الداّلة التي يمكن عىل أساسها تمييز املراحل والعهود أحدها من اآلخر، تمثِّل حالًّ ملتبًسا ملشكلة 

بناء نموذج رسدي للسريورات التي يجري تبّينها يف الحقل التاريخي. ويتصور السياقي "جريان" الزمن التاريخي عىل نحٍو يشبه حركة 

ا، من سواها. وتشري عملية اقتفاء  ُتَعدُّ فيها أطواٌر وُذرًى معينة أكرث داللًة، جوهرًيّ املوجة )وهذا ما يشري إليه بوركهارت رصاحًة( التي 

خيوط املجريات بتلك الطريقة التي تتيح تبّي االتجاهات يف السريورة إىل إمكانية قيام رسد يمكن أن تسيطر فيه صور النماء والتطور. 

لكن اإلسرتاتيجيات التفسريية السياقية أكرث مياًل، يف الواقع، إىل تمثيالت تزامنية ملقاطع أو أجزاء من السريورة، حيث ُيجرى االقتطاع 

عرب وحدة الزمن، إذا جاز التعبري. وهذا امليل إىل الصيغة البنيوية أو التزامنية يف التمثيل متأّصل يف أّي فرضية سياقية عن العالم. وإذا 

ما قام املؤّرخ املّيال إىل السياقية بمراكمة املراحل املختلفة التي درسها يف رؤية شاملة للسريورة التاريخية كلها، فعليه أن يتحرك خارج 

اإلطار السياقي: إما نحو اختزال ميكانييك للمعطيات باسم القواني "الخالدة" التي ُيْفرَتَض أنها تحكمها، أو نحو توليف عضوي لتلك 

املعطيات باسم "املبادئ" التي ُيْفرَتض أنها تكشف الغاية التي تنحو نحوها السريورة برّمتها عىل املدى الطويل.

ا حول املعنى  ا من نماذج التفسري األربعة هذه يمكن أن ُيسَتخَدم يف عمل تاريخي؛ يك يوّفر ما يشبه حجاًجا شكلًيّ اآلن، إنَّ أيًّ

رة يف الرسد، لكنها لم تتمتع كّلها بالسلطة ذاتها بي املمارسي االختصاصيي املعروفي لهذا الفرع منذ إضفاء  الحقيقي للحوادث املصوَّ

الطابع األكاديمي عليه يف أوائل القرن التاسع عرش. والواقع، أّن النموذجي الشكيلَّ والسياقيَّ هما اللذان نزعا إىل الغلبة بي املؤّرخي 

َحي األساسيَّي لألرثوذكسية. وكلما ظهر النزوعان العضوي وامليكانييك لدى أساطي املهنة املشهورين،  األكاديميي؛ بوصفهما املرشَّ

تتخذها  أن  يمكن  التي  الصحيحة  األشكال  عن  بعيًدا  مؤسفتي؛  زلََّتْي  ان  ُيَعدَّ كانا  التوايل،  عىل  وتوكفيل  رانكه  عند  الحال  هو  كما 

السيطرَة  تلك  بطريقة عضوية وميكانيكية  التاريخي  الحقل  تفسري  إىل  الدافع  التاريخ. عالوًة عىل ذلك، عندما يسيطر  التفسريات يف 
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بأّنه السبب وراء وقوعهما يف  ل  ُيؤوَّ الدافع  الرصيحَة لدى مفكر معي، مثل هيغل من جهة أوىل وماركس من جهة أخرى، كان هذا 

"فلسفة التاريخ" الشنيعة.

باختصار، مّثلت الشكلية والسياقية، بالنسبة إىل املؤّرخي املحرتفي، حدود االختيار بي األشكال املمكنة التي يمكن أن يتخذها 

تفسرٌي من النوع "التاريخي" عىل وجه التحديد. ويف املقابل، مّثلت امليكانيكية والعضوية بدعتي يف الفكر التاريخي، يف رأي كلٍّ من 

الخط األساس للمؤرخي املحرتفي، وخط املدافعي عنهم بي الفالسفة الذين يُعّدون "فلسفة التاريخ" أسطورًة أو خطًأ أو أيديولوجيا. 

وعىل سبيل املثال، فإنَّ كتاب كارل بوبر النافذ بؤس التاريخانية يكاد يقترص عىل كونه اّتهاًما مكيًنا لهاتي الصيغتي من صيغ التفسري 

يف الفكر التاريخي)11).

لكن األسس التي يقوم عليها عداء املؤّرخي املختصي لصيغَتِي التفسري العضوية وامليكانيكية تبقى غامضة. واألحرى، أنَّ أسباب 

هذا العداء تكمن، كما يبدو، يف اعتبارات تقع خارج األبستمولوجيا. ذلك أّنه ليس ثمة أسس أبستمولوجية محّققة لتفضيل صيغة يف 

التفسري عىل أخرى، نظًرا إىل الطبيعة العلمية البدئية للدراسات التاريخية.

قيل، بالطبع، إنَّ التاريخ ال يمكن تحريره من األسطورة والدين وامليتافيزيقا إال بإقصاء صيغَتِي التفسري العضويِة وامليكانيكيِة عن 

عملياته. ومن املقبول، عىل هذا األساس، أنَّه ال يمكن االرتقاء بالتاريخ إىل مصاّف "علٍم" صارم؛ لُيْزَعَم أّن ذلك اإلقصاء يمّكن، عىل 

األقل، من تجّنب أخطار "العلموية"، أي املحاكاة الزائفة للمنهج العلمي، والتمّلك غري الرشعي للسلطة العلمية. ذلك أّن التاريخ، إذ 

ا" عىل األقل، ويقاوم السقوط يف ذلك النوع من فلسفة التاريخ التي  يقرص نفسه عىل التفسري بصيغَتِي الشكلية والسياقية، يبقى "تجريبًيّ

يمارسها هيغل وماركس.

لكن هذا العداء تجاه الصيغتي العضوية وامليكانيكية يف التفسري، وبسبٍب من أّن التاريخ ليس علًما صارًما؛ ال يعرّب، كما يبدو، 

سوى عن انحياز املؤسسة االختصاصية. وحي نسّلم بأنَّ العضوية وامليكانيكية توّفران تبرّصاٍت يف أي سريورة من سريورات العاَلَمْي 

الطبيعي واالجتماعي ال يمكن أن توّفرها اإلسرتاتيجيتان الشكلية والسياقية؛ فعندها ال بّد أن يكون إقصاء العضوية والشكلية عن 

التفسريات التاريخية املعتمَدة قائًما عىل اعتبارات خارج األبستمولوجيا. وال يعكس التزام التقنيات التجزيئية الشكلية والسياقية سوى 

قرار من طرف املؤّرخي بأال يحاولوا ذلك النوع من مكاملة املعطيات الذي تعتمده العضوية وامليكانيكية كأمر طبيعي مفروغ منه. ويبدو 

أنَّ هذا القرار، بدوره، يقوم عىل آراء غري نقدية يف شأن الشكل الذي يجب أن يتخذه علٌم عن اإلنسان واملجتمع. وتبدو هذه اآلراء، 

بدورها، أخالقية عموًما، وأيديولوجية عىل وجه التحديد، من حيث طبيعتها.

غالًبا ما تكون ثمة قناعة، عند الراديكاليي بخاّصة، بأنَّ لتفضيل املؤّرخ املحرتف اإلسرتاتيجيتي التفسرييتي السياقية والشكلية 

بواعثه األيديولوجية. يزعم املاركسيون، مثاًل، أنَّ من مصلحة الجماعات االجتماعية املسيطرة أن ترفض الصيغ امليكانيكية يف التفسري 

التاريخي؛ ألنَّ كشف القواني الفعلية للبنية والسريورة التاريخيتي كفيٌل بأن يكشف الطبيعة الحقة للسلطة التي تتمتع بها الطبقات 

يقول  كما  املسيطرة،  الجماعات  مصلحة  ومن  والسلطة.  االمتياز  مواقع  عن  الطبقات  تلك  إلزاحة  الرضورية  املعرفة  ويوّفر  السائدة، 

ُيْسَمح  أو ال  املبارشة،  بسياقاتها  املفردة وعالقاتها  الحوادث  فيه سوى  ُتعَرف  التاريخ ال  بالرعاية تصورًا عن  تتعّهد  أن  الراديكاليون، 

فيه، إذا ما ُسمح، بأكرث من ترتيب الوقائع يف تنميطات مهلهلة؛ ألنَّ مثل هذه التصورات عن طبيعة املعرفة التاريخية تمتثل للتصورات 

"الفردانية" املسبقة لدى "الليربالي"، والتصورات "الرتاتبية" املسبقة لدى "املحافظي" عىل التوايل.

.Karl R. Popper, The Poverty of Historicism )London, 1961(, pp. 5 - 55 :انظر  11
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يرى املؤّرخون الليرباليون، يف املقابل، أّن ثّمة بواعث أيديولوجية أيًضا تقف وراء مزاعم "الراديكاليي" أّنهم اكتشفوا "قواني" 

م بغية تعزيز برنامج معّي للتغيري االجتماعي، إّما باتجاه راديكايل أو  البنية والسريورة التاريخيتي. ويرون أنَّ هذه القواني عادًة ما ُتقدَّ

رجعي. وهذا يعطي البحث عن قواني البنية والسريورة التاريخيتي نكهة رديئة، ويضع موضع الشبهة بحَث أّي مؤرخ يزعم السعي وراء 

مثل هذه القواني. وينطبق اليشء ذاته عىل تلك "املبادئ" التي يتصّدى من خاللها فالسفة التاريخ املثاليون لتفسري "معنى" التاريخ 

م عىل الدوام دعًما ملواقف أيديولوجية  كّله. فمثل هذه "املبادئ" التي يلّح عليها أنصار التصورات السياقية والشكلية وامليكانيكية؛ ُتقدَّ

هي يف مقاصدها تقهقرية أو ظالمية.

ا ال يمكن اختزاله يف كّل رواية تاريخية للواقع. وذلك يعني أنَّ كّل زعٍم يّدعي تبّي  يبدو، يف الحقيقة، أنَّ هنالك مكّوًنا أيديولوجًيّ

نوٍع من التماسك الشكيل يف السجل التاريخي يجلب معه نظريات عن طبيعة العالم التاريخي واملعرفة التاريخية ذاتها، لها تضميناتها 

األيديولوجية بالنسبة إىل محاوالت فهم "الحارض"، كيفما جرى تعريف هذا "الحارض"، وذلك ألن التاريخ ليس علًما، أو هو، يف أفضل 

أحواله، علم بديئ ذو عنارص غري علمية، يمكن تحديدها عىل وجه الدقة يف تكوينه. وبعبارة أخرى، إنَّ زعم التمييز بي عالٍم ماٍض وعالٍم 

حارض للفكر واملمارسة االجتماعيي، وتحديد التماسك الشكيل لذلك العالم املايض؛ إنما يتضمن تصّورًا عن الشكل الذي يجب أن 

تتخذه معرفة العالم الحارض أيًضا، بقدر ما يكون هذا األخري متمادًيا مع ذلك العالم املايض. فالتزام شكل معي من املعرفة يحّدد مسبًقا 

أنواع التعميمات التي يمكن للمرء أن يطلقها يف شأن العالم الحايل، وأنواع املعرفة التي يمكن أن يمتلكها حياله، وتالًيا؛ أنواع املشاريع 

التي يمكن أن يتصورها عىل نحو مرشوع يف ما يتعّلق بتغيري الحارض أو الحفاظ عليه بشكله الحايل إىل ما ال نهاية.

التفسري بالتضمني األيديولوجي

طبيعة  مسألة  من  معّيًنا  موقًفا  املؤّرخ  اّتخاذ  عليه  ينطوي  الذي  األخالقي  العنرَص  تاريخّيٍة  لروايٍة  األيديولوجّية  األبعاد  تعكس 

بمصطلح  أعنيه  وما  الحارض.  حوادث  لفهم  املايض؛  حوادث  دراسة  من  استمدادها  يمكن  التي  واالستنتاجات  التاريخّية،  املعرفة 

"األيديولوجيا" هو مجموعة من الوصفات الخاصة باّتخاذ موقف يف عالم املمارسة االجتماعّية الراهن والعمل بموجبه )إّما لتغيري العالم 

أو للحفاظ عليه يف حالته الراهنة(. ويتم التوّصل إىل مثل هذه الوصفات من خالل حجاجات تّدعي لنفسها سلطة "العلم" أو "الواقع". 

وسوف أقتفي تحليل كارل مانهايم Karl Mannheim ، يف كتابه األيديولوجيا واليوتوبيا، وأطرح أربعة مواقف أيديولوجّية أساسّية: 

.(12( Liberalism والليربالّية ،Radicalism والراديكالّية ،Conservatism واملَُحاَفَظة ،Anarchism الفوضوّية

قمُت بتبسيط تصنيف مانهايم أنماَط األيديولوجيات األربعة وفلسفات التاريخ التي تسندها. وهو يف مقالته "Prospect of Scientific Politics"، يضع قائمة بخمسة   12

"أنماط مثالية تمثيلية" للوعي السيايس الذي نشأ يف القرني التاسع عرش والعرشين، اثنان منهما هما نوعان من املَُحاَفَظة )األول "بريوقراطي"، والثاين "تاريخاين"(. وال 

أحتاج إىل أن أقيم هنا مثل هذا التمييز؛ إذ يمكن القول إنَّ الشكل "البريوقراطي" يقف يف وجه جميع الجهود املدفوعة أيديولوجًيا؛ الرامية إىل تغيري النظام االجتماعي. وأنا 

معنيٌّ بأعمال املفكرين الذين سعوا لتغيري الواقع القائم أو الحفاظ عليه باللجوء إىل تصورات معينة للسريورة التاريخية. وبقدر ما أعلم؛ ما من مؤرخ أو فيلسوف للتاريخ كتب 

بطريقة تعّزز موقف "البريوقراطي املحافظ". لكن "التاريخانية املحافظة" كما تصورها مانهايم تمّثل امللجأ الطبيعي لـ "املحافظ البريوقراطي"؛ بناًء عىل تعريفي املَُحاَفَظة بأنها 

دفاٌع ليس عن ماٍض مثايل، بل عن النظام االجتماعي الحايل. انظر:
 Mannhiem, Ideology and utopia: An introduction to the Sociology of Knowledge (New York, 1946), pp. 104ff.; and idem, "conservative 
Thought," in Essays in Sociology and Social Psychology, ed. Paul Kecskemeti (New York, 1953), pp. 74 - 164.

يورد مانهايم أيًضا "الفاشية" بي األنماط املثالية للوعي السيايس الحديث. ولم أستخدم هذا الصنف؛ ألنه سوف يكون نوًعا من املفارقة الزمنية لو طّبقُت ذلك عىل مفكري 

القرن التاسع عرش. وبداًل من ذلك؛ استخدمت صنف "الفوضوية" الذي هو، يف رأي مانهايم، الشكل الخاص بالقرن التاسع عرش الذي اتخذه التفكري السيايس القيامّي. 

الحديث. وهي  السيايس  الوعي  اليوتويب، كل منها يمثل مرحلة مميزة يف تطور  التفكري  أنماط مثالية من  أربعة   "The Utopian Mentality" كما يورد مانهايم يف مقالته

Liberal-يف القرن السادس عرش(، والفكرة اإلنسانية - الليربالية Anabaptists التقليد األلفي الذي مثّله الداعون إىل تجديد العماد( Orgiastic Chiliasm األلفية العربيدة

 Ideology and utopia, pp. انظر:   .Socialist-communist utopia واليوتوبيا االشرتاكية - الشيوعية   ،Conservative idea املحافظة  والفكرة   ،  humanitarian idea
222 - 190. وكانت الفوضوية الشكل العلماين الذي اتخذته األلفية العربيدة يف القرن التاسع عرش، أما الفاشية فهي الشكل الذي اتخذته يف القرن العرشين. انظر: املصدر 
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هناك، بالّطبع، مواقف نظرّية سياسّية أخرى. ويورد مانهايم القيامّية Apocalypticism لدى الطوائف الدينّية الحديثة الباكرة، 

واملوقف الّرجعي Reactionary، واملوقف الفايش Fascist. لكن هذه املواقف هي يف جوهرها مواقف سلطوية عىل نحٍو لم تكنه أشكال 

القرن التاسع عرش من األيديولوجّيات التي سبق ذكرها. فالقياميُّ ُيقيم وصفات الفعل عىل سلطة الوحي اإللهي، والّرجعيُّ عىل سلطة 

ممارسة الطبقة أو الجماعة التي يراها منظومًة صحيحًة أبًدا للتنظيم االجتماعي، ويقيمها الفايشُّ عىل سلطة الزعيم الكاريزمي التي 

تسمو فوق أي نقاش. ومع أّن الناطقي باسم وجهات الّنظر هذه قد ينخرطون يف جداالت مع ممّثيل مواقف أخرى، فإّنهم ال يرون 

من الرضورّي إقامة سلطة مواقفهم املعرفّية عىل أسس عقالنّية أو علمّية. وعىل الّرغم من أّنهم قد يقّدمون نظرّيات معّينة يف املجتمع 

والتاريخ، فإّن هذه النظرّيات ال ُتَعدُّ مسؤولًة حيال النقد الذي تطلقه مواقف أخرى، أو حيال "املعطيات" عموًما، أو حيال االحتكام إىل 

معايري االّتساق والتماسك املنطقّية.

أو  "العلم"،  أو  "العقل"،  سلطة  تّدعي  للقيمة  أنظمًة  تمّثل  مانهايم  حددها  التي  األساسية  األربعة  األيديولوجّية  املواقف  لكن 

ا، واعيًة ذاَتها  "الواقع". وهذا االّدعاء ُيلِزمها، ضمًنا، مناقشًة عاّمة لألنظمة األخرى التي تّدعي سلطًة مماثلًة. وهو يجعلها، أبستمولوجًيّ

عىل نحٍو ال يكون عليه ممّثلو املنظومات "السلطوّية"، وُيلِزمها جهًدا لفهم "املعطيات" التي اكتشفها ُمْسَتقُصو السريورة االجتماعّية، 

والّليربالّية  والراديكالّية  واملُحاَفَظة  الفوضوّية  من  عرش  التاسع  القرن  أشكال  إنَّ  باختصار،  مغايرة.  أخرى  نظر  وجهات  من  العاملون 

ا" عىل نحٍو ال يكون عليه ممّثلوها "السلطويون")13). "مسؤولة معرفيًّ

عيّل أن أشّدد، عند هذا الحّد، عىل أّن مصطلحات: "فوضوي" و"محافظ" و"راديكايل" و"ليربايل" ُيقَصد بها أن تعمل بوصفها 

مؤرّشات عىل تفضيل أيديولوجّي عام، ال بوصفها شارات أحزاب سياسّية محّددة. فهي تمّثل مواقَف مختلفة من إمكان تحويل دراسة 

املجتمع إىل علم، والّرغبة يف فعل ذلك؛ وأفكارًا مختلفة يف شأن الدروس التي يمكن للعلوم اإلنسانّية أن تعطيها؛ وتصّورات مختلفة يف 

شأن الرغبة يف الحفاظ عىل الواقع االجتماعي القائم أو تغيريه؛ وتصّورات مختلفة يف شأن االّتجاه الذي يجب أن يّتخذه تغيري الواقع 

القائم ووسائل إحداث مثل هذا التغيري؛ وتمّثل، أخريًا، توّجهات زمنّية مختلفة )نحو املايض أو الحارض أو املستقبل، بَعدِّ الواحد منها 

املستودَع الذي ُيْكَنز فيه اإلطار املفهومّي الحاكم للشكل "املثايّل" من أشكال املجتمع(. وعيّل أن أشّدد، أيًضا، عىل أّن َحْبَك مؤّرٍخ معي 

ا وظيفًة من وظائف املوقف األيديولوجي الذي يحمله  للسريورة التاريخّية، أو طريقة تفسريه لها يف ِحجاج شكيل؛ ال حاجة بهما ألن ُيَعدَّ

نفسه، ص 233. وما يجعل الفوضوية فريدة يف تاريخ السياسات القيامية هو حقيقة أنها تسعى، بخالف كل من األلفية والفاشية، ألن تكون مسؤولة معرفًيا، أي أنها تسعى 

ألن تقّدم تربيرات عقالنية ملوقفها الالعقالين.

يف رأيي، إنَّ الفوضوية هي التضمي األيديولوجي للرومانسية، وظهرت حيثما ظهرت الرومانسية عىل مدى القرن التاسع عرش، وغّذت الفاشية يف القرن العرشين بالطريقة 

التي غذتها الرومانسية. وحاول مانهايم أن يربط الرومانسية باملَُحاَفَظة عىل نحٍو منهجي يف حي أنهما لم تكونا، يف تجلياتهما أوائل القرن التاسع عرش، سوى ظاهرتي 

صادف أن تعارصتا. وفلسفة التاريخ التي ولدتها األسطورة الرومانسية ال تسترشف فكرة مجتمع متكامل تماًما قابل للتحقيق يف الزمن التاريخي، تلك الفكرة التي تلهم 

املحافظ الرتتيل تقريًظا للوضع القائم. ما هو فريد يف الرومانسية هو لحظتها الفردانية، تلك األناوّية egoism التي تلهم اإليمان بفوىض تامة والرغبة فيها. هذه اللحظة قد 

تكون حارضة لدى بعض املفكرين املحافظي املزعومي، لكنهم، إذا ما كانوا محافظي حًقا، فإنها تكون لديهم بمنزلة رَشَك أيديولوجي؛ دفاًعا عن موقع متمّيز لجماعة 

للعالم  ا أصياًل  الليرباليي أو الرجعيي. ال يمكن للمحافظ أن يؤيد تصورًا فوضوًيّ أو  الراديكاليي  بالتغيري املربمج من طرف  القائم ضد املطالبة  النظام االجتماعي  معينة يف 

ا لهذا العالم. إنه يدافع عن الوضع القائم بإظهاره أّنه يشّكل وحدة عضوية متكاملة ال يزال الفوضويون والراديكاليون  ا حقيقًيّ إال بقدر ما يمكنه أن يحتمل تصورًا راديكالًيّ

يحلمون بتحقيقها.

أخذُت فكرة "املسؤولية املعرفية" عن بيرب. وهو يستخدمها يك يميز بي منظومات فلسفية التزمت دفاعات عقالنية عن فرضياتها عن العالم ومنظومات أخرى لم تلتزم   13

ذلك. ومن األمثلة عىل هذه األخرية الصوفية Mysticism، واإلحيائية Animism، والشكّية املطلقة Utter Skepticism، وجميعها تضطر، عند حد معي من حجاجاتها، إىل 

العودة إىل أفكار الوحي أو السلطة أو العرف. ومع أنَّ صوفيي وإحيائيي وشّكّيي معيني قد يقّدمون تربيرات عقالنية للمواقف الالعقالنية التي يتخذونها إزاء الواقع، فإن 

م بصفتها نقًدا للعقالنية املفرطة لدى خصومهم. ومن املتعّذر، يف النهاية، الدفاع عن املحتوى اإليجايب لعقائدهم عىل أسس عقالنية؛ ألنهم،  مثل هذه التربيرات عادة ما ُتقدَّ

يف النهاية، ينكرون سلطة العقل ذاته. انظر: Pepper, World Hypotheses, pp. 115 - 37. تتمّثل مكاِفئات هذه املنظومات يف التفكري السيايس بالنبيل اإلقطاعي املقيَّد إىل 

الرتاث؛ والرجعي الذي ينكر أي استحقاق للحارض أو املستقبل؛ والفايش أو العدمي الذي يرفض كاًل من العقل ومثال االتساق يف الحجاج مع خصومه.
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التاريخّية تضمينات أيديولوجّية تتوافق مع هذا املوقف أو ذاك من املواقف  ُيقال إّن للشكل الذي يعطيه لروايته  بوعي. األحرى أن 

األربعة التي مّيزناها يف ما سبق. وكما تلحق بكّل أيديولوجيا فكرٌة بعينها عن التاريخ وسريوراته، كذلك أيًضا يلحق بكل فكرٍة عن التاريخ 

تضمينات أيديولوجية يمكن تحديدها بدّقة.

ا عىل النحو التايل: يف ما يتعّلق بمشكلة التغيري االجتماعي، تعرتف  يمكن التعبري عن املواقف األيديولوجّية األربعة التي تهّمني تعبريًا تقريبًيّ

املواقف األربعة كّلها بحتميته لكّنها تمّثل آراء مختلفة يف ما يخّص الرغبة فيه ورسعته األمثل. وطبيعّي أنَّ املحافظي هم األكرث اشتباًها بتغيري 

ا، أقّل اشتباًها بالتغيري عموًما؛ ما يجعلهم متفائلي  الواقع االجتماعي القائم تغيريًا مربمًجا، أّما الليربالّيون والراديكالّيون والفوضويون فهم، نسبيًّ

إىل هذا الحّد أو ذاك حيال آفاق التغيري الرسيع للنظام االجتماعي. وينزع املحافظون، كما يالحظ مانهايم، إىل رؤية التغيري االجتماعي عىل 

أنه تدرجات تشبه التدّرجات التي تعرتي النبات، يف حي يميل الليرباليون )ليرباليو القرن التاسع عرش عىل األقل( إىل رؤية ذلك بقياسه عىل أّنه 

تعديالت، أو "عمليات دقيقة" شبيهة بما ُيجرى آللية من اآلليات. ويف كلتا األيديولوجيتي، ثمة تصّور عن بنية املجتمع األساسية عىل أنها 

سليمة، وإذا ما كان ُينَظر إىل يشء من التغيري عىل أّنه حتمي، فإن هذا التغيري ذاته ُيَعدُّ أشّد فعالية حي يطال أجزاء محددة من الكّل، وليس 

العالقات البنيوية. أّما الراديكاليون والفوضويون فيعتقدون رضورة التغيريات البنيوية؛ بغيَة إعادة بناء املجتمع عىل أسس جديدة، بالنسبة إىل 

األّولي، وبغيَة إلغاء "املجتمع" وإحالل "جماعة" من األفراد محّله يجمعها مًعا ما تتقاسمه من إحساس بـ "إنسانيتها" املشرتكة.

الليرباليون ما يمكن أن ندعوه  يلّح املحافظون عىل اإليقاع "الطبيعي"، يف حي يحّبذ  رَة،  التغيريات املتصوَّ يف ما يتعّلق برسعة 

اإليقاع "االجتماعي" للجدال الربملاين، أو إيقاع العملية التعليمية واملنافسات االنتخابية بي أحزاب ملتزمٍة إطاعَة قواني الحكم القائمة. 

يف املقابل، يرى الراديكاليون والفوضويون إمكان قيام تحوالت مباغتة، مع أنَّ األولي ميالون إىل أن يكونوا أكرث إدراًكا للقوة الالزمة 

إلحداث مثل هذه التحوالت، وأكرث حساسية حيال قوة العطالة يف املؤسسات املوروثة، وهم، بعُد، أكرث عناية برشط الوسائل الالزمة 

إلحداث التغيريات مقارنًة باألخريين.

يصل بنا هذا إىل النظر يف التوجهات الزمنية املختلفة لأليديولوجيات املتنوعة. وفًقا ملانهايم؛ يميل املحافظون إىل تخّيل التطور 

ا، وهي بنية ينزلونها منزلة "اليوتوبيا"، أي الشكل األفضل للمجتمع  التاريخي عىل أّنه إحكاٌم تقّدمي للبنية املؤسسية التي تسود حالًيّ

يف  زمًنا  الليرباليون  يتخيل  املقابل،  يف  الراهن.  الوقت  يف  مرشوع،  نحو  عىل  إليه  يطمحوا  أو  يأملوه،  أن  ا"  "واقعًيّ للبرش  يمكن  الذي 

حايل  جهد  أي  تحبط  بطريقة  البعيد،  املستقبل  عىل  اليوتويب  الرشط  هذا  ُيسقطون  لكنهم  البنية،  هذه  فيه  تتحسن  سوف  املستقبل 

ه وشيًكا؛  لتحقيقه عىل نحو مندفع وطائش، بوسائل "راديكالية". ويميل الراديكاليون، من جهة أخرى، إىل رؤية الرشط اليوتويب بعدِّ

ما يلهم عنايتهم بتوفري الوسائل الثورية إلحداث مثل هذه اليوتوبيا اآلن. وأخريًا، يميل الفوضويون إىل إضفاء طابع مثايل عىل ماٍض 

بعيد من الرباءة الطبيعية - اإلنسانية سقط منها البرش إىل الحالة "االجتماعية" الفاسدة التي يجدون فيها أنفسهم اآلن. وهم، بدورهم، 

ا، مستوى غري زمني، ويرونها إمكاًنا من إمكانات اإلنجاز البرشي يف أّي وقت، إذا ما سيطر البرش  ُيسقطون هذه اليوتوبيا عىل ما هو، عملًيّ

عىل إنسانيتهم الجوهرية، إّما بفعل اإلرادة أو بفعل الوعي الذي يدّمر اإليمان الذي يبثه املجتمع برشعية املؤسسة االجتماعية القائمة.

ملانهايم أن يصّنف هذه األيديولوجيات؛  يتيح  املختلفة ملصلحته  الذي تعمل األيديولوجيات  اليوتويب  للمثال  الزمني  املوقع  هذا 

ا"؛  اجتماعًيّ "التجاوز االجتماعي" من جهة أخرى. واملحافظة هي األشد "توافًقا  أو  "التوافق االجتماعي" من جهة،  مليلها نحو  تبًعا 

ا، تمّثل كّل واحدة من  ا. وعملًيّ ا"؛ والراديكالية هي كذلك نسبًيّ ا. أّما الفوضوية فهي األشّد "تجاوزًا اجتماعًيّ والليربالية هي كذلك نسبًيّ

هذه األيديولوجيات خليًطا من عنارص التوافق والتجاوز االجتماعي. ويف هذا األمر، فإنَّ اختالفات إحداها عن األخرى هي أمور تتعلق 
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باإللحاح أكرث مما تعلق باملضمون. وجميعها تأخذ احتمال التغيري عىل محمل الجّد. وهذا ما يفرّس اهتمامها املشرتك بالتاريخ، وعنايتها 

حول  ا،  معرفًيّ مسؤولة  بمصطلحات  األخريات،  إحداها  ملجادلة  استعدادها  باملثل،  يفرّس،  ما  وهذا  لربامجها.  ا  تاريخًيّ تربيرًا  توّفر  بأن 

مسائل ثانوية، مثل رسعة التغيري االجتماعي املرغوب فيه، والوسائل املستخدمة إلحداثه.

لكن القيمة املسبغة عىل املؤسسة االجتماعية الراهنة هي ما يفرّس تصوراتها املختلفة عن كل من شكل التطور التاريخي، والشكل 

الذي يجب أن تتخذه املعرفة التاريخية. ويف رأي مانهايم، فإنَّ مشكلة "التقدم" التاريخي ُتفرسَّ بطرائق مختلفة باختالف األيديولوجيات. 

إىل  أيديولوجية  من  مختلفة  بمكانة  الحارض"  "العرص  تمّتع  مع  أخرى،  إىل  بالنسبة  تقهقر"   " هو  إحداها  إىل  بالنسبة  "تقّدم"  هو  فما 

أخرى، مرتاوًحا بي ذروة التطور أو حضيضه؛ تبًعا لدرجة االغرتاب يف أيديولوجية معينة. ويف الوقت ذاته، فإنَّ األيديولوجيات تكّرم ُأطرًا 

مفهوميًة حاكمًة مختلفة يف ما يتعّلق بالشكل الذي يجب أن تتخذه الحجاجات الرامية إىل تفسري "ما حدث يف التاريخ". وتعكس هذه 

األطر املفهومية التفسريية املختلفة ما لدى األيديولوجيات املختفلة من توجهات "علمية" إىل هذا الحّد أو ذاك.

ا"، لكن لدى هذين الفريقي تصورات  ا" و"علمًيّ هكذا، مثاًل، يشاطر الراديكاليون الليرباليي قناعة بإمكان دراسة التاريخ "عقالنًيّ

مختلفة حيال ما يمكن أن يتكون منه تأريخ عقالين وعلمّي. فاألولون يلتمسون قواني البنى والسريورات التاريخية، واألخريون يلتمسون 

االتجاهات العامة للتطور أو منحاه األساس. ومثل الراديكاليي والليرباليي؛ يعتقد املحافظون والفوضويون، بالتوافق مع قناعة عامة 

ا  يف القرن التاسع عرش، أّن من املمكن اكتشاف "معنى" التاريخ وتقديمه يف رَِسيَمات مفهومية conceptual schemata مسؤولة معرفًيّ

وليس سلطويًة فحسب. لكن تصورهم ملا يمكن أن تكون عليه معرفٌة تاريخية مميزة يتطلب إيماًنا بـ "الحدس" بوصفه األساس الذي 

يمكن أن ُيبَنى عليه "ِعلٌم" للتاريخ مفرتض. ويميل الفوضوي إىل تقنيات الرومانسية الحدسية أساًسا يف رواياته التاريخية، يف حي يميل 

املحافظ إىل مكاملة حدوسه املتعددة حيال املوضوعات يف الحقل التاريخي يف رواية عضوية شاملة للسريورة كّلها.

املختلفة من تصورات  إليه األيديولوجيات  تلجأ  ما  الحكم عىل أساسها بي  أيديولوجية يمكن  يف رأيي، ليس ثمة أسس خارج 

متصارعة عن السريورة التاريخية، واملعرفة التاريخية. ذلك أنَّ افرتاض موقف أبستمولوجي معي نحكم من خالله عىل كفايتها املعرفية 

ا آخر، ما دامت هذه التصورات لها أصولها يف االعتبارات األخالقية. وال يمكنني أن أزعم أنَّ تصورًا عن  سوف يمّثل هو ذاته خيارًا أخالقيًّ

املعرفة التاريخية تفّضله أيديولوجيا معينة هو أكرث "واقعية" من التصورات األخرى، ذلك أّن هاته األيديولوجيات تتخالف، تحديًدا، 

عىل مسألة ما يشّكل معيارًا كافًيا لـ "الواقعية". وال يمكنني أن أزعم، أيًضا، أنَّ تصورًا للمعرفة التاريخية هو أكرث "علمية" من سواه من 

دون أن أحكم، مسبًقا، عىل مشكلِة ما يجب أن يكون عليه علٌم تاريخي أو اجتماعي عىل وجه التحديد.

من املؤّكد أّن امليكانيكية كانت تمّثل تصّور العلم املُعَتَمد، عموًما، خالل القرن التاسع عرش. لكن املنّظرين االجتماعيي اختلفوا 

أحدهم عن اآلخر حول رشعية علٍم ميكانييك للمجتمع والتاريخ. فالصيغ الشكلية والعضوية والسياقية يف التفسري واصلت ازدهارها يف 

العلوم اإلنسانية خالل القرن التاسع عرش؛ بسبب اختالفات أصيلة يف الرأي حول كفاية امليكانيكية بوصفها إسرتاتيجيا.

"علميتها".  أو  "واقعيتها"  حيث  من  عرش  التاسع  القرن  أنتجها  التي  التاريخ  عن  املختلفة  التصورات  برتتيب  إًذا،  ا،  معنًيّ لسُت 

ا سوى باإلشارة إىل الكيفية التي تدخل فيها  وباملثل، إنَّ غريض ليس أن أحللها بوصفها إسقاطات ملوقف أيديولوجي معي. لست مهتًمّ

االعتبارات األيديولوجية محاوالِت املؤّرخ تفسرَي الحقل التاريخي، وبناَء نموذج لفظي لسريوراته يف رسد. لكني سأحاول أن أبّي أنَّ ثّمة 

تضمينات أيديولوجية محددة، حتى يف أعمال أولئك املؤّرخي وفالسفة التاريخ الذين من الواضح أّن اهتماماتهم ليست سياسية، مثل 

بوركهارت ونيتشه. فهذه األعمال تتوافق، عىل األقّل، مع هذا املوقف األيديولوجي أو ذاك من مواقف الزمن الذي ُكتبت فيه.
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ما أراه هو أنَّ اللحظة األخالقية لعمل تاريخي تنعكس يف صيغة التضمي األيديولوجي الذي يمكن بواسطته الجمع بي إدراك 

جمايل )بناء الحبكة(، وعملية معرفية )الحجاج(؛ بحيث نستمد أقوااًل تقريرية مما قد يبدو أّنه أقوال وصفية أو تحليلية محض. قد 

القصة  املحبوكة يف  الحوادث  الحاكمة( ملجموعة  القواني  )أو  الحاكم  القانون  بتحديده  التاريخي  الحقل  ما حدث يف  "يفرّس" مؤّرخ 

بوصفها دراما ذات مغزى تراجيدي أساًسا. أو أّنه، بالعكس، قد يجد املغزى الرتاجيدي للقصة التي حبكها يف اكتشافه "القانون" الذي 

ُتْسَتَمّد من  أن  تاريخي معي يجب  التضمينات األخالقية لحجاج  فإنَّ  الحالتي،  أّي من  الحبكة. ويف  يحكم تسلسل اإلفصاح عن 

العالقة التي يفرتض املؤّرخ وجودها ضمن مجموعة من الحوادث قيد االعتبار بني بنية الحبكة الخاصة باملَْفَهَمة الرسدية من جهة أوىل، 

ا" )أو "واقعًيّا"( رصيًحا ملجموعة الحوادث من جهة ثانية. م بوصفه تفسريًا "علمًيّ وشكل الحجاج املُقدَّ

ا"( باللجوء إىل قواني التحديد السببي  ا" )أو "واقعًيّ يمكن ملجموعة من الحوادث املحبوكة عىل أّنها تراجيديا أن ُتَفرسَّ تفسريًا "علمًيّ

الصارمة، أو إىل قواني الحرية اإلنسانية الحدسية، بحسب الحالة. يف الحالة األوىل يكون التضمي هو أن البرش ُملزمون مصريًا محتوًما 

بفضل مساهمتهم يف التاريخ، أّما يف الحالة الثانية فالتضمي هو أّن بمقدورهم أن يترصفوا عىل نحٍو يسيطرون فيه عىل مصائرهم، أو 

يؤثروا فيها عىل األقّل. والزخم األيديولوجي يف التواريخ املصوغة بهاتي الطريقتي املتغايرتي هو، عموًما، زخم "محافظ" و"راديكايل" 

ا يف الرواية التاريخية ذاتها، بل يمكن تحديدهما من النربة و الجّو اللذين  عىل التوايل. وهذان التضمينان ال حاجة بهما إىل أن يظهرا شكلًيّ

صيغ بهما حّل الدراما، وظهور القانون الذي تمّثل تجلًِّيا له. والفروق بي نوعي التأريخ املمّيزين عىل هذا النحو هي تلك التي أتصور أنها 

تمّيز عمل شبنغلر Spengler من جهة، وعمل ماركس من جهة أخرى. فصيغة التفسري امليكانيكية ُتْسَتخَدم عند األول لتربير نربة التواريخ 

ا. أّما عند ماركس، فُتستخَدم  املحبوكة بوصفها تراجيديات أو جّوها، لكن بطريقة تنطوي عىل تضمينات أيديولوجية؛ هي تكيُّفّية اجتماعيًّ

إسرتاتيجية التفسري امليكانيكية ذاتها لتكريس رواية تراجيدية للتاريخ؛ هي رواية بطولية ونضالّية يف نربتها. وتماثل الفروق هنا، بدّقٍة، تلك 

الفروق بي تراجيديا يوريبيديس وتراجيديا سوفوكليس، أو بي تراجيديا امللك لري وتراجيديا هاملت، إذا ما أخذنا حالة كاتب واحد.

يمكن أن نورد من التأريخ أمثلًة نوعية مقتضبة بغرض اإليضاح. فتواريخ رانكه عادًة ما توضع يف صيغة الكوميديا، وهي شكل للحبكة 

موضوُعه املركزي فكرُة التسوية. وباملثل، فإنَّ صيغة التفسري السائدة لديه هي العضوية القائمة عىل كشف الِبنى والسريورات التكاملية التي 

تمّثل، كما يعتقد، الصيغ األساسّية للعالقة التي توجد يف التاريخ. وال ُيعنى رانكه بـ "القواني" بل بكشف "أفكار" الفاعلي والفاعلّيات التي 

ينظر إليها كأّنها من قاطني الحقل التاريخي. وما أراه هو أّن نوع التفسري الذي يحسب رانكه أن املعرفة التاريخية توفره هو الصنو األبستمولوجي 

إلدراٍك جمايل للحقل التاريخي؛ يأخذ شكل الحبكة الكوميدية يف رسدّياته كّلها. أّما التضمينات األيديولوجّية لهذا الجمع بي صيغة كوميدّية 

يف بناء الحبكة، وصيغة عضوية يف الِحجاج، فهي تضمينات محافظة عىل وجه التحديد. ذلك أنَّ تلك "األشكال" التي يتبّينها رانكه يف الحقل 

التاريخي توجد يف حاٍل من االنسجام الذي عادًة ما يظهر يف نهاية كوميديا. وُيرتَك القارئ يك يتأّمل تماسك الحقل التاريخي الذي ُينَزل منزلَة 

ا حاسًما لكّل ما  بنيٍة مكتملة من "األفكار" )أي املؤسسات والقيم(، ومع رضٍب من الشعور الذي يتوّلد لدى جمهور دراما أنجزت حاًلّ كوميديًّ

تشتمل عليه من الرصاعات الرتاجيدية يف الظاهر. أّما نربة الصوت فهي نربة تكّيفّية، والجّو جّو تفاؤل، والتضمينات األيديولوجية محافظة، 

بقدر ما يمكن للمرء أن يستنتج من تاريخ ُمَفرسَّ عىل هذا النحو أّنه يقطن أفضل العوالم التاريخية املمكنة، أو، عىل األقل، أفضل العوالم التي 

يمكنه أن يأملها "عىل نحو واقعي"؛ نظرًا إىل طبيعة السريورة التاريخية كما تتكّشف يف رواية رانكه لها.

ا؛ وأشار إىل أّن املؤّرخ "يفرّس" حادًثا معّيًنا بإقحامه  يمّثل بوركهارت تنويًعا آخر عىل إمكانات الجمع هذه ذاتها. كان بوركهارت سياقيًّ

وصّحة  التاريخ  دراسة  من  قواني  اشتقاق  إمكان  ُينكر  وهو  املحيط.  التاريخي  فضاءه  تشغل  التي  املتباينة  بالفرديات  زاخر  قماٍش  يف 

ا، إىل هذا الحّد أو ذاك، يف  إخضاعه لتحليٍل تنميطي. وبالنسبة إليه، إنَّ نطاًقا معيًنا من الوقائع التاريخية يمثل حقاًل من الحدوث غنيًّ
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تأّلق "قماشه"، وحّساًسا، إىل هذا الحد أو ذاك، حيال التمثيالت االنطباعّية. وعىل سبيل املثال، إنَّ كتاب بوركهارت حضارة النهضة 

 ،satura من Satire ا، هي صيغة الهجاء عادة ما ُيَعدُّ خالًيا تماًما من "القصة" أو "الخّط الرسدي". والصيغة الرسدية التي ُوضع بها، فعليًّ

)أو "الخليط"( الذي هو الصيغة القصصية للسخرية، ويحدث شيًئا من آثارها األساسية برفضه تقديم رضوب التماسك الشكيّل التي 

اعتاد املرء توّقعها من قراءة الرومانس والكوميديا والرتاجيديا. وهذا الشكل الرسدّي الذي هو الصنو الجمايل لتصّور املعرفة وإمكاناتها 

ا عىل وجه التحديد، إّنما يقّدم نفسه بوصفه النمط لجميع تصّورات التاريخ التي ُيفرتض أّنها مناهضة لأليديولوجيا وبوصفه  تصّورًا شّكيًّ

ا، يحتقرها. بدياًل لـ "فلسفة التاريخ" التي مارسها ماركس وهيغل ورانكه، وكان بوركهارت، شخصيًّ

لكّن للنربة والجّو اللذين يوضع فيهما الرّسد الهجايئ تضميناتهما األيديولوجية الخاّصة. وهي تضمينات "ليربالية" إذا ما ُوضع 

بوصفه  التاريخي  للحقل  بوركهارت  تصّور  إّن  املثال،  سبيل  وعىل  مستقيلة.  نربة  يف  ُوضع  ما  إذا  و"محافظة"  متفائلة،  نربة  يف  الرسد 

املتعددة،  تأّلق تجلياتها  ذاته، وعىل  للميدان  بعّدها مكّونات  قلياًل عىل مكانتها  يزيد  بما  مًعا  املرتبطة  الفردية  الكيانات  "نسيًجا" من 

متضافرًا مع شكّيته الشكلية؛ هو تصّور ُمحِبط ألي جهد من طرف جمهوره يرمي إىل استخدام التاريخ وسيلًة لفهم العالم الحارض بغري 

الـ "sauve qui peut" )"اللهم نفيس"(.  إّنما يعّزز لدى قّرائه موقف  املصطلحات املحافظة. وتشاؤم بوركهارت يف ما يتعّلق باملستقبل 

ومثل هذه املواقف يمكن الرتويج لها إّما ملصلحة القضايا الليربالّية، أو ملصلحة القضايا املحافظة؛ تبًعا لألوضاع االجتماعية الفعلية التي 

م فيها، لكنه ما من إمكان مطلًقا ألن ُتقام عليها حجاجات راديكالية. وتضميناتها األيديولوجية النهائية، كما استخدمها بوركهارت،  ُتقدَّ

هي تضمينات محافظة عىل وجه التحديد، إن لم تكن "رجعّية".

مشكلة األساليب التأريخّية

ا، إىل الّنظر يف مشكلة  سوف أعمد اآلن، بعد أن مّيزُت بي ثالثة مستويات يعمل عليها املؤّرخون إلكساب رسدّياتهم أثرًا تفسرييًّ

ا بي صيغ بناء الحبكة، والحجاج، والتضمي األيديولوجي. لكن  َجْمًعا خاصًّ ا يمّثل  األساليب التأريخية. ويف رأيي، إن أسلوًبا تأريخيًّ

ا يف عمل معّي. وعىل سبيل املثال، إنَّ بناًء  الصيغ املتنوعة يف بناء الحبكة، والحجاج، والتضمي األيديولوجي ال يمكن جمعها عشوائًيّ

ا ال يتوافق مع حجاج ميكانييّك، مثلما أّن أيديولوجيات راديكالّية ال تتوافق مع بناء للحبكة هجايئ. وهناك، إذا جاز  للحبكة كوميدًيّ

القول، رضوٌب مختارة من األلفة بي الصيغ املختلفة التي يمكن أن ُتستخدم لتحقيق أثر تفسريي عىل مستويات الرتكيب املختلفة. 

والحجاج،  الحبكة،  لبناء  املمكنة  الّصيغ  بي  تبّينها  يمكن  التي  البنيوّية  التشابهات  تقوم عىل  إّنما  األلفة  املختارة من  الرضوب  وهذه 

والتضمي األيديولوجي. ويمكن تمثيل هذه الرضوب من األلفة عىل النحو التايل:

صيغة التضمني األيديولوجيصيغة الحجاجصيغة بناء الحبكة

فوضويةشكليةرومانسية

راديكاليةميكانيكيةتراجيدية

محافظةعضويةكوميدّية

ليرباليةسياقيةهجائية

الديالكتييك  التوتر  إّن  العكس،  رضوريٌة للصيغ لدى مؤّرخ معّي. بل عىل  أنها تضافراٌت  ينبغي أخذ رضوب األلفة هذه عىل  ال 

للِحجاج  الحبكة وصيغة  لبناء  ِقراٍن بي صيغة  لعقِد  العادة، من جهٍد  ينشأ، يف  إنما  املؤّرخي  الذي يمّيز عمل كّل مؤّرخ من أساطي 

ا مع  ا وحجاًجا شكلًيّ أو للتضمي األيديولوجي غري متوافقة معها. وعىل سبيل املثال، إّن ميشليه حاول أن يجمع بناًء للحبكة رومانسًيّ
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ا يف خدمة موقف أيديولوجي محافظ  ا، وحجاًجا سياقًيّ أيديولوجيا ليربالية رصاحًة. كذلك، أيًضا، استخدم بوركهارت بناًء للحبكة هجائًيّ

رصاحًة، ورجعي يف النهاية. أّما هيغل فحَبك التاريخ عىل مستويي؛ تراجيدي عىل املستوى األصغري، وكوميدي عىل املستوى األكربي، 

وبررهما كليهما بالّلجوء إىل صيغة يف الِحجاج هي صيغة عضوية، مع نتيجة تتمثل يف كون املرء قادرًا عىل استنتاج تضمينات راديكالية 

أو محافظة من قراءة أعماله.

لكن التوتر الديالكتييك يتطور، يف كّل حالة، يف سياق رؤية متماسكة أو صورة رئيسة لشكل الحقل التاريخي كّله. وهذا ُيعطي 

ا. وهذا التماسك واالّتساق هو الذي يعطي عمله خصائصه األسلوبية املميزة. واملشكلة  تصّوَر املفّكر للحقل وجَه الكّل املتماسك داخلًيّ

هنا هي تحديد أسس هذا التماسك واالتساق. ويف رأيي، إن هذه األسس شعرية، ألُسنّية عىل وجه التحديد، يف طبيعتها.

بّد  التاريخي، ال  الحقل  للتمثيل والتفسري عىل معطيات  الذي سيستخدمه  املفهومي  الجهاز  املؤّرخ من تطبيق  قبل أن يتمكن 

ر مسبًقا ذلك الحقل، أي أن يكّونه كموضوع لإلدراك الذهني. وهذا الفعل الشعري ال يتمّيز من الفعل األلسني  له، أواًل، من أن يصوِّ

أ فيه الحقل للتأويل بوصفه مجااًل من نوع معي. وهذا يعني أنه، قبل أن يمكن تأويل مجال معي، ال بّد، أواًل، أن ُيفرسَّ  الذي ُيَهيَّ

بوصفه أساًسا مسكوًنا بالصور التي يمكن تمييزها. وهذه الصور، بدورها، يجب تصّورها عىل أنها قابلٌة للتصنيف بوصفها أنظمًة، وفئات، 

أّنها تقيم رضوًبا معينة من العالقات بعضها مع  وأجناًسا، وأنواًعا ممّيزة من الظواهر. عالوًة عىل ذلك، يجب أن يجري تصورها عىل 

م عىل مستوَيْي بناء الحبكة  بعض، هي عالقات سوف تخلق تحوالتها "املشكالت" التي يجب حّلها بواسطة "التفسريات" التي ُتقدَّ

والحجاج يف الرسد.

لغًة جديدة. مشكلته األوىل هي  النحوّي  بها  التي يمكن أن يواجه  بالطريقة ذاتها  التاريخي  املؤّرخ الحقل  بعبارة أخرى، يواجه 

التمييز بي عنارص الحقل املعجمية والنحوية والرتكيبية. عندها فحسب؛ يمكن أن يضطلع بتأويل ما يمكن أن يعنيه أّي تكوين معّي 

ا كاماًل مع أبعاد معجمية ونحوية وتركيبية وداللية،  للعنارص أو تحوالت عالقاتها. باختصار، مشكلة املؤّرخ هي أن يبني بروتوكواًل ألُسنًيّ

يصف بواسطته الحقل وعنارصه بمصطلحاته هو )ال باملصطلحات التي وسمتها بها الوثائق ذاتها(، وبذلك يهيئها للتفسري والتمثيل 

رة مسبًقا -  ر مسبًقا سوف يكون بدوره - وبفضل طبيعته املصوَّ اللذين سيقدمهما لها، بعُد، يف رسده. وهذا الربوتوكول األلُسني املتصوَّ

قاباًل للوصف من حيث الصيغة املجازية السائدة التي ُوِضع بها.

ُيزَعم أنَّ الروايات التاريخية نماذج لفظية، أو أيقونات، ملقاطع معينة من السريورة التاريخية. لكن مثل هذه النماذج رضورية ألن 

السجّل الوثائقي ال يوّفر مسبًقا صورة غري ملتبسة لبنية الحوادث املوّثقة فيها. ويك يصّور املؤّرخ "ما حدث حًقا" يف املايض؛ عليه، أواًّل، 

مسبًقا مجموعة الحوادث املسجلة يف الوثائق بأكملها بوصفها موضوًعا ممكًنا للمعرفة. وهذا الفعل التصويري املسبق هو  أن يصّور 

ر،  ن للبنية التي سوف ُتصوَّ شعرّي بقدر ما هو قبل معريّف وقبل نقدّي يف اقتصاد وعي املؤّرخ الخاص. وهو شعري أيًضا بقدر ما هو مكوِّ

ن، ليس للمجال الذي يمكن  بعُد، يف النموذج اللفظي الذي يقّدمه املؤّرخ بوصفه تمثياًل وتفسريًا لـ "ما حدث حًقا" يف املايض. لكنه مكوِّ

للمؤّرخ أن يعالجه بوصفه موضوًعا ممكًنا لإلدراك )الذهني( فحسب؛ بل أيًضا للمفاهيم التي سيستخدمها يك يحدد املوضوعات التي 

تقطن ذلك املجال، ويك يصف رضوب العالقات التي يمكن أن يقيمها أحدها مع اآلخر. يف الفعل الشعري الذي يسبق التحليل الشكيل 

للحقل، يخلق املؤّرخ موضوعات تحليله ويحدد مسبًقا وجهة اإلسرتاتيجيات املفهومية التي سيستخدمها لتفسريه.

املجازات  مع  تتماىش  أساسية  أنماط  أربعة  الواقع،  يف  ثمة،  الالنهايئ.  بالعدد  ليس  املمكنة  التفسريية  اإلسرتاتيجيات  عدد  لكن 

األساسية األربعة للغة الشعرية. وعىل هذا األساس، نجد األصناف الخاصة بتحليل صيغ التفكري، والتمثيل، والتفسري املختلفة التي 
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لتصنيف  أساًسا  املجازات  نظرية  توّفر  باختصار،  ذاتها.  الشعرية  اللغة  وجهات  متخذًة  التأريخ،  مثل  علمية،  غري  حقول  يف  نصادفها 

األشكال البنيوية العميقة للمخيلة التاريخية يف مرحلة معينة من تطورها.

نظرية املجازات

 ،Metaphor ورّية: االستعارة يحدد كلٌّ من الشعرية التقليدية ونظرية اللغة الحديثة أربعة مجازات أساسية لتحليل اللغة الشعرية، أو الصُّ

من  مختلفة  بأنواع  األشياء  توصيف  املجازات  هذه  تتيح   .(14( Irony واملفارقة   ،Synecdoche املُرسل  واملجاز   ،Metonymy والكناية 

النصريان البارزان للتصور املجازي للخطاب غري العلمي )األسطوري والفني والحلمي( هما البنيويان رومان جاكوبسون Roman Jakobson وكلود ليفي سرتوس. يستخدم األخري ثنائية   14

االستعاري - الكنايئ بوصفها األساس لتحليله أنظمة التسمية يف الثقافات البدائية، وبوصفها مفتاح فهم األساطري، انظر:Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind, pp. 205 - 44 ؛ وانظر كذلك عرض 

منهج ليفي - سرتوس يف: Edmund Leach, Claude Lévi - Strauss )New York, 1970(, pp. 47ff. ويستخدم جاكوبسون الثنائية ذاتها بوصفها األساس لنظرية ألسنية يف الشعرية. انظر 

مقالته األملعية "Linguistics and Poetics" يف Style in Language, ed. Thomas A. Sebeok )New York and London, 1960(, pp. 77 - 350؛ وانظر كذلك الفصل الخامس 

الشهري من )Roman Jakobson and Morris Halle, Fundamentals of Language )'s- Gravenhage, 1956، وعنوانه "القطبان االستعاري والكنايئ"، وقد أعيدت طباعته يف 

Critical Theory since Plato, ed. Hazard Adams )New York, 1971(, pp. 1113 - 16. وثمة تطبيق مماثل لهذه الثنائية عىل مشكلة توصيف البنية األلسنية لألحالم يف التحليل 
.Jacques Lacan, "The Insistence of the Letter in the Unconscious," in Structuralism, ed. Jacques Ehrmann )New York, 1966( pp. 101 - 36 :النفيس، انظر

Jacques Lacan االستعارة والكناية "قطَبي" السلوك األلسني، ويمثالن، عىل التوايل، محورَي االتصال )الفعيل( واالنفصال  يتصور ليفي سرتوس وجاكوبسون والكان 

)االسمي( ألفعال الكالم. ويف نظرية جاكوبسون األلسنية عن األسلوب، ُيعامل املجاز املرسل واملفارقة كنوعي من الكناية التي ُتَرى بدورها عىل أنها املجاز األسايس يف 

النرث "الواقعي". هكذا، مثاًل، يكتب جاكوبسون: "اتجهت دراسة املجازات الشعرية باتجاه االستعارة بصورة أساسية، وال يزال ما ُيدعى األدب الواقعي، املرتبط صميمًيا 

بالكناية، يأىب التأويل، مع أنَّ املنهجية األلسنية ذاتها التي تستخدمها الشعرية عند تحليل األسلوب االستعاري للشعر الرومانيس، قابلة للتطبيق تماًما عىل النسيج الكنايئ 

للنرث الواقعي". انظر: Jakobson, "Linguistics and Poetics," p. 375. والحقيقة، أنَّ تحليل تاريخ الواقعية يف الرواية من حيث مضمونه األسايس الكنايئ قد ُأْجِرَي يف 

)Stephen Ullmann, Style in the French Novel )Cambridge, 1967. ويوضح ُأملان عملية "إضفاء الطابع االسمي" املطردة عىل األسلوب األسايس "الفعيل" للرواية 

الرومانسية من ستاندال Stendhal إىل سارتر.

عىل الرغم من الخصوبة التي تميزت بها ثنائية االستعاري - الكنايئ يف تحليل الظاهرة األلسنية، فإنَّ استخدامها إطارًا للتوصيف األساليب األدبية يبقى محدوًدا، يف رأيي. وأنا 

أميل إىل استخدام تصور املجازات الرباعي الذي بات متعارًفا عليه منذ النهضة؛ للتمييز بي أعراف أسلوبية مختلفة ضمن تقليد مفرد من الخطاب. وكما أشار إميل بينفنست 

Emile Beneveniste يف مقالته الثاقبة حول نظرية فرويد يف اللغة: "إنَّ األسلوب وليس اللغة هو ما نأخذه كحّد للمقارنة مع الخصائص التي كشفها فرويد باعتبارها تشري إىل 
اللغة الحلمية... الالوعي يستخدم "بالغة" حقيقية لها "صيغها املجازية"، مثل األسلوب، والئحة املجازات القديمة توّفر جردًة مالئمة لنمطّي التعبري ]الرمزي والداليل[". انظر: 

 .Emile Beneveniste, "Remarks on the Function of Language in Freudian Theory," in problems of General Linguistics )Coral Gables, Fla., 1971(, p. 75
ويف هذه املقالة، ينقض بينفنست التمييز بي اللغة الشعرية واللغة النرثية؛ بي لغة األحالم ولغة الوعي اليقظ؛ بي القطب االستعاري والقطب الكنايئ. وهذا يتماىش مع قناعة 

مفادها أنَّ التشابهات بي تمثيالت الواقع الشعرية والخطابية هي بأهمية االختالفات بينها. ذلك أنه بالنسبة إىل التخييالت "الواقعية" كما هو الحال بالنسبة إىل األحالم: 

"طبيعة املضمون تجعل جميع منوعات االستعارة تظهر، ألنَّ رموز الالوعي تستمد كاًل من معناها وصعوبتها من إقالب استعاري. وهي تستخدم أيًضا ما تدعوه البالغة 

التقليدية بالكناية )مستودع املضامي( واملجاز املرسل )الجزء يف مقام الكّل( ]كذا[، وإذا ما استدعى "تركيب" السالسل الرمزية وسيلة أكرث من سواها، فإننا إزاء الحذف". 

املصدر السابق.

ربما يكمن جزٌء من صعوبة االنتقال من توصيف ألسني إىل توصيف أسلويب ألشكال األدب الواقعي يف فشل استخدام التمييز البالغي التقليدي بي املجازات والصور البيانية

 ، Petrus Ramus من جهة أخرى. صّنف منّظرو القرن السادس عرش، سائرين عىل هدي بيرت راموس schemes من جهة، وذاك الذي بي املجازات والصيغ البديعية figures
األشكال البالغية بحسب مجازات أربعة؛ هي االستعارة والكناية واملجاز املرسل واملفارقة، ولكن من دون التشديد عىل إقصاء إحداها لألخريات، وبذلك قّدموا تصورًا للخطاب 

الشعري أشّد ليًنا مما تقّدمه املنظومة ثنائية القطب املحبَّذة لدى األلسنيي املحدثي، كما قّدموا تفريًقا بي األساليب األدبية أشّد حذًقا مما تقّدمه. ويف الوقت الذي يحافظ 

نوع من االستخدام االستعاري، وإىل رؤية املفارقة عىل  بعض املؤرخي عىل التمييز الثنايئ األسايس بي االستعارة والكناية، فإنهم يمضون إىل رؤية املجاز املُرَسل عىل أنه 

أنها نوع من االستخدام الكنايئ. وهذا يسمح بالتمييز بي اللغة التكاملية من جهة واللغة التجزيئية من جهة أخرى، يف الوقت الذي يبقي عىل إتاحته تمييزات أبعد تتعلق 

بدرجات التكامل أو االختزال التي ترمي إليها أعراٌف أسلوبية مختلفة. ويف كتابه العلم الجديد )1725 - 1740( استخدم جيامباتيستا فيكو Giambattista Vico التمييز 

الرباعي بي املجازات أساًسا لتمييز مراحل الوعي التي مر بها الجنس البرشي من البدائية إىل الحضارة. وبداًل من رؤية تعارض بي الوعي الشعري )األسطوري( والوعي 

النرثي )العلمي(، رأى فيكو استمراًرا. انظر:
 Thomas G. Bergin and Max H. Fisch, trans., The New Science of Giambattista Vico (Ithaca, N.Y, 1968), bk. 2, pp. 129ff., on "Poetic Wisdom."

وانظر، حول النظرية البالغية يف عرص النهضة وقائمة األشكال البالغية واملجازات املستخدمة: 
Lee A. Sonnino, A Handbook to Sixteenth Century Rhetoric (London, 1968), pp. 10 - 14, 243 - 46.

يجري التمييز يف البالغة التقليدية بي الصيغ البديعية والصور البيانية عىل األساس التايل: الصيغة البديعية )سواء أكانت من كلمات )lexeos( أم من فكر )dianoia(( هي 

نظام تمثيالت ال ينطوي عىل أي قفزات أو إبداالت "ال عقالنية"، يف املقابل، إنَّ الصورة البيانية تنطوي تحديًدا عىل مثل هذا اإلبدال الالعقالين )أو عىل األقل غري املتوّقع(، 

كما يف العبارة "أهواء باردة"، عىل سبيل املثال، عندما يمكن للنعت "حارّة" أن يكون متوّقًعا. لكن ما هو العقالين وما هو الالعقالين يف االستخدام األلسني؟ تكون أي صورة 
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الخطاب غري املبارش، أو املجازي. وهي مفيدة، عىل نحو خاص، لفهم العمليات التي يمكن بها التقاط محتويات التجربة التي تقاوم 

ا وتهيئتها لإلدراك الواعي. وعىل سبيل املثال، يمكن يف االستعارة )املعنى الحريف  الوصف يف تمثيالت نرثية غري ملتبسة التقاًطا تصورًيّ

لكلمة metaphor هو "النقل"( وصف الظواهر، من حيث تشابه إحداهما مع األخرى واختالفها عنها، بطريقة القياس أو التشبيه، كما 

ا "تغيري االسم"( يمكن إحالل اسم جزء من يشء محّل اسم الكّل، كما  يف العبارة "حبيبتي وردة". ويف الكناية )تعني metonymy حرفًيّ

يف العبارة "خمسون رشاًعا" حي تكون اإلشارة إىل "خمسون سفينة". ومع املجاز املرسل الذي يعّده بعض املنّظرين شكاًل من الكناية، 

العيون" حي ُيقصد  التعبري "أرسلنا  أنها متأّصلة يف الكّل، كما يف  خاصية ُيفرَتض  يمكن وصف ظاهرة باستخدام الجزء يك يرمز إىل 

بالعيون الجواسيس. ويف املفارقة، أخريًا، يمكن وصف الكيانات من طريق نفينا، عىل املستوى املجازي، ما أكدناه، عىل املستوى الحريف، 

والتناقض  ُعْمٌي"،  catachresis(، مثل "أفواه  الشاذ  املجاز  أو  املجازي  )التعسف  ا  تعبريًا عبثًيّ الظاهر  تبدو يف  التي  الصور  ويمكن عدُّ 

الظاهر )إرداف الخلف أو اجتماع لفظتي متناقضتي oxymoron(، مثل "شغف بارد"، أمثلة عىل هذا املجاز.

التكامالت التي  االختزاالت أو  بأنواع  املفارقة والكناية واملجاز املرسل هي أنواع من االستعارة، لكن أحدها يختلف عن اآلخر 

تحدثها عىل املستوى الحريف ملعانيها، وبأنواع اإلضاءات التي ترمي إليها عىل املستوى املجازي. فاالستعارة هي تمثيلية أساًسا، والكناية 

اختزالية، واملجاز املرسل تكاميل، واملفارقة نافية.

عىل سبيل املثال، يؤّكد التعبري االستعاري "حبيبتي وردة" كفايَة الوردة بوصفها تمثياًل للحبيبة. وهو يشّدد عىل أنَّ ثّمة تشابًها بي 

ا،  ا. واملقصود هو أن تؤَخذ العبارة بيانًيّ موضوعي يقف إزاء اختالفاتهما الظاهرة. لكن مطابقة الحبيبة مع الوردة ليست مقصودًة حرفًيّ

إشارة إىل فرد  بمنزلة  الحبيبة. وكلمة "حبيبة" تعمل هنا  والرقة وما إىل ذلك، مما تمتلكه  والنَّفاسة  الجمال  إشارة إىل صفات  بوصفها 

بعينه، أّما كلمة "وردة" فُيفَهُم أنها "صورة" أو "رمز" لخصائص منسوبة إىل الحبيبة. وهذه األخرية ُتَطاَبق مع الوردة، لكن عىل نحو يعّزز 

بيانية عقالنية حي ينتج منها اتصال رمى إليه املستخدم. واليشء ذاته يمكن أن ُيقال عن الصيغ البديعية، سواء أكانت من كلمات أم من أفكار. ويقّر االستخدام الخاّلق 

لّلغة، بل يقتيض، يف الحقيقة، ترك ما يتوقعه الوعي عىل أساس من العرف والعادة يف فعل القراءة أو التفكري أو السماع. وهذا يصّح عىل الخطاب النرثي "الواقعي" كما يصّح 

ا،  ا". ما تتصوره املنظومات املصطلحية الشكلية، مثل تلك التي ابُتِدَعت لإلشارة إىل معطيات الفيزياء، هو التخلص من االستخدام البياين كلًيّ عىل الشعر، مهما يكن "رومانسًيّ

وبناء "صيغ بديعية" schemata كالمية مكتملة ال يظهر فيها أي يشء "غري متوّقع" يف اإلشارة إىل موضوعات الدراسة. وعىل سبيل املثال، إنَّ االتفاق عىل استخدام حساب 

التفاضل والتكامل بوصفه املنظومة املصطلحية ملناقشة الواقع الفيزيايئ الذي طرحه نيوتن يمثل صوًغا بديعًيا schematization لذلك املجال من الخطاب، وإن كان ال 

ا figurative بصورة أساسية، يتقّدم بكل رضوب القفزات والوثبات  يمّثل صوًغا بديعًيا للفكر الذي يتناول موضوعات دراسته. ويبقى الفكر الذي يتناول العالم الفيزيايئ بيانيًّ

"الالعقالنية" من نظرية إىل أخرى، ولكن ضمن الصيغة الكنائية عىل الدوام. ومشكلة الفيزيايئ املبدع هي أن يضع تبرّصاته املستمدة بوسائل بيانية يف بديع كالمّي مخصص 

.Isaac Newton للتواصل مع فيزيائيي آخرين ملتزمي املنظومة املصطلحية الرياضية التي قّدمها نيوتن

األفكار  بديع  لتمثيل  كاف  كالمّي  بديع  تقديم  هي  الفيزياء،  طريقة  عىل  اصطالحًيا  املضبوطة  غري  التجربة  من  املجاالت  لتلك  "الواقعي"  التمثيل  يف  الجوهرية  املشكلة 

التي ُتَعدُّ الحقيقة يف شأن الواقع. ولكن، عندما يكون األمر أمر توصيف مجال للتجربة ليس ثمة اتفاق أسايس عىل ما يتألف منه، أو عىل ما يمكن أن تكون عليه طبيعته 

الحّقة، أو أمر تحٍدّ لتوصيٍف تقليدي لظاهرة مثل ثورة من الثورات؛ فإنَّ التمييز بي ما هو "متوّقع" بصورة مرشوعة وما هو غري ذلك ينتفي. والفكر املتعّلق باملوضوع الذي 

الرضوري،  ولذلك من  البياين.  الخطاب  استخدامات  ُيْوَدُع  املوضوع، كالهما  يتناول  الذي  الفكر  أو  املوضوع،  تمثيل  استخدامها يف  التي يجب  والكلمات  تمثيله،  يجب 

إىل  املرء  ينفذ  السائدة،  الخطاب  )أو صيغ(  وبتحديد صيغة  فيها خطابها.  يوضع  التي  السائدة  الشعرية  الصيغة  تحديُد  املفرتضة،  "الواقعية"  الواقع  تمثيالت  تحليل  لدى 

أن  للمرء  يمكن  بورك،  كينيث  يدعوها  كما  الرئيسة"،  "املجازات  بي  الرباعي  التمييز  وباستعادة  تحليله.  قبل  التجربة  عوالم  من  عالم  عليه  ن  ُيَكوَّ الذي  الوعي  مستوى 

 Burke, Grammar, app. :ا. انظر ا عىل نحٍو ظاهر أم نرثًيّ يحدد "أساليب الفكر" املختلفة التي قد تبدو، خفية إىل هذا الحد أو ذاك، يف أي تمثيل للواقع، سواء أكان شعرًيّ

تتناول املجازات  التي  Paul Henle, ed., Language, Thought, and culture )Ann Arbor, Mich., 1966(, pp. 173 - 95. األدبيات  أيًضا:  D, pp. 503 - 17. وانظر 
يف:  للمجازات  املتنّوعة  التوصيفات  يف  رؤويتها  تمكن  للخطاب  املصطلحية  األبعاد  تحليل  محاولة  يف  التقيناها  التي  املشكالت  وبعض  فطري.  خالف  بها  ويحف  متنوعة 

.Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. Alex Preminger et al. )Princeton, 1965(

لإلبقاء عىل التحليل الرباعي للغة البيانية مزية إضافية تتمّثل يف مقاومة السقوط يف تصور ثنايئ أساًسا لألساليب يعززه التصور ثنايئ القطب لألسلوب - مع - اللغة. والحال، أن 

التصنيف الرباعي للمجازات يتيح استخدام إمكانات الجمع التي يتمتع بها تصنيف لألساليب ثنايئ مزدوج. وباستخدامه ال نضطر، مثل جاكوبسون، إىل أن نقسم تاريخ أدب 

القرن التاسع عرش بي تقليد استعاري رومانيس شعري من جهة، وتقليد كنايئ واقعي نرثي من جهة ثانية. وتمكن رؤية التقليدين كليهما بوصفهما عنرصين يف عرف واحد من 

أعراف الخطاب؛ تحرض فيه جميع إسرتاتيجيات االستخدام األلسني املجازية، لكنها تحرض بدرجات مختلفة باختالف الكتاب واملفّكرين.
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ا، كما  تمّيزها؛ يف الوقت الذي يشار فيه إىل الصفات التي تتقاسمها مع الوردة. ال ُتخَتزل الحبيبة إىل وردة، كما يف حال قرأنا العبارة كنائًيّ

أنَّ جوهر الحبيبة ال ُيؤَخذ عىل أنه متطابق مع جوهر الوردة، كما يف حال ُفِهَمت العبارة عىل أنها مجاز مرسل. ومن الواضح أنه ال ينبغي 

د رصاحًة، كما يف حال املفارقة. أخذ التعبري عىل أنه نفي ضمني ملا ُيؤكَّ

يعني "خمسون سفينة". لكن كلمة  أنه  يؤَخذ عىل  التمثيل عندما  نوٍع مشابه من  الكنايئ "خمسون رشاًعا" عىل  التعبري  يشتمل 

"رشاع" هنا تحّل محّل كلمة "سفينة" عىل نحٍو يختزل الكّل إىل واحٍد من أجزائه. وثمة شيئان يقارنان ضمًنا كما يف العبارة "حبيبتي 

وردة"، لكن الشيئي يجري تصورهما رصاحًة عىل أنَّ ثّمة عالقة تربط أحدهما باآلخر؛ هي عالقة جزء بكّل. لكن وجهة هذه العالقة 

"السفن"  من  كلٌّ  يتقاسمها  خاصية  إىل  ترمز  أن  "رشاع"  بكلمة  ُيقَصد  حي  الحال  هو  كما  أكرب،  أصغر - عالم  عالم  وجهة  ليست 

و"األرشعة"، فنكون عندها إزاء مجاز ُمْرَسل. األحرى، أنها تشري إىل أنَّ "السفن" هي، بمعنى ما، متطابقة مع جزء منها هي ذاتها، ال 

تستطيع من دونه أن تعمل.

يف الكناية، ُتْدرَك الظواهر ضمًنا عىل أنها تقيم فيما بينها عالقات لها وجهة عالقات الجزء بالجزء، وعىل هذا األساس يمكن أن 

يقوم املرء باختزال أحد الجزأَْين إىل وجه من وجوه اآلخر، أو وظيفة من وظائفه. وأن نفهم أّي مجموعة من الظواهر بوصفها مّتِخَذًة 

وجهة عالقات الجزء بالجزء )وليس عالقات اليشء باليشء، كما يف االستعارة( يعني أن نفكر بمهمة التمييز بي تلك األجزاء التي هي 

العملية  ُتقَسم  التعبري  ا. ففي هذا  التعبري "َدوّي الرعد" كنائًيّ ممّثَلة للكّل، وتلك األجزاء التي هي مجرد أوجه له. هكذا، مثاًل، يكون 

بعد  )الدوّي(.  ثانية  )الرعد(؛ والنتيجة من جهة  السبب من جهة أوىل  الظواهر؛  الرعد إىل نوعي من  بها صوت  التي يحدث  الكاملة 

إجراء هذه القسمة، ُيْرَبط الرعد بالدوّي من وجهة االختزال سبب - نتيجة. والصوت املُشار إليه بكلمة "رعد" ُيسَبغ عليه وجه "الدوّي" 

ا". ا( عىل "رعد ُيحِدُث دويًّ )نوع معي من الصوت( الذي يتيح للمرء أن يتكّلم )كنائًيّ

قد  تجّلًيا لألخرى. وهذا االختزال  لتكون  إحداهما  مًعا، ونختزل  آٍن، بي ظاهرتي  نمّيز، يف  أن  إًذا،  الكناية،  بواسطة  يمكن، 

أشار  كما  االختزاالت،  هذه  وبمثل  الرعد"(.  )"دوّي  والنتيجة  السبب  عالقة  أو  يدوّي(،  )الرعد  وفاعل  فعل  بي  عالقٍة  شكل  يأخذ 

وراءه. وما إن  ُيْفرَتَض أنها توجد  كّل من فيكو وهيغل ونيتشه، يمكن لعالم الظواهر أن يحفل بحشد من الفاعلي والفاعليات التي 

ُيفَصل عالم الظواهر إىل نظامي للكينونة )فاعلي وأسباب من جهة، وأفعال ونتائج من جهة ثانية(، حتى ُتسَبغ عىل الوعي البدايئ، 

والعلم وفلسفة  لاّلهوت  أرواح، ماهيات( الرضورية  املفهومية )فاعلون، أسباب،  املقوالت  بالوسائل األلُسنية املحض وحدها، تلك 

التأّمل املتحرّض.

لكن العالقة الخارجية يف جوهرها التي ُيفرَتَض أنها تمّيز نظاَمِي الظواهر يف جميع االختزاالت الكنائية يمكن تفسريها، بواسطة 

بالجزء.  الجزء  ُتَفرسَّ بطريقة عالقات  تؤّكد االختالف بي ظواهر  فالكناية  خصائص مشرتكة.  داخلية بي  بأّنها عالقة  املُرَسل،  املجاز 

و"جزء" التجربة الذي ُيدرَك بوصفه "نتيجة" ُيْرَبط بذاك "الجزء" الذي ُيدرَك بوصفه "سبًبا" بطريقة االختزال. أّما املجاز املُرَسل فيمّكن 

ا عن حصيلة أجزائه، وال تشّكل فيه األجزاء سوى تكرارات أصغرية. من تفسري الجزأَين بطريقة التكامل ضمن كّل مختلف نوعًيّ

يك أوضح ما ينطوي عليه استخدام املجاز املرسل؛ أحّلل التعبري "أرسلنا العيون". ثمة يف هذا التعبري ما يبدو أّنه كناية، أي استخدام 

جزء من جسد الشخص لوصف جسد الشخص كّله. لكن كلمة "عي" يجب أن ُتفَهم، ال بوصفها جزًءا من الجسد، بل صفة من صفات 

الشخص عادًة ما ُيرَمز لها بكلمة "العي". فليس املقصود أن ُتفرسَّ كلمة "العي" بأنها تشري إىل جزء ترشيحي يمكن استخدام وظيفته 

يف وصف وظيفة الجسد بأكمله، كما يف "خمسون رشاًعا" حي تعني "خمسون سفينة"، بل املقصود أن ُتفرّس بأنها رمز لصفة - هي 

الجاسوسية - تِسُم الشخص كلَّه، إذ تجمع عنارص بدنية وروحية، تساهم كّلها يف هذه الصفة من وجهة العالقة بي األصغر واألكرب.
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ا  ا، فلن يكون له، حينئٍذ، معنى. وإذا ما ُقِرئ كنائًيّ هكذا يرتاكب، يف التعبري "أرسلنا العيون"، مجاز مرسل مع كناية. فإذا ما ُأِخَذ التعبري حرفًيّ

ا. أّما إذا ُقِرئ كمجاز مرَسل ا، بقدر ما يقترص عىل كونه إدراًكا ملركزية العي يف اشتغال العضوية، بحيث يغدو موِحًيا ولو بيانيًّ  فإّنه يكون اختزالًيّ

ا. وبخالف التعبري الكنايئ "خمسون رشاًعا" الذي  ا ال اختزالًيّ ه قواًل يشري إىل عالقة نوعية بي عنارص يف كّل - فإّنه يغدو تكاملًيّ - أي بعدِّ

ُيسَتخَدم كصورة لـ "خمسون سفينة"، فإنَّ املقصود به هو اإلشارة ليس إىل "تغيري يف االسم" فحسب، بل إىل تغيري يف االسم يشري إىل 

الكّل يف )أولئك الذين ُأرسلوا( تمتلك خاصية معينة )الرصد، السّماع، التجسس... إلخ( تغمر الطبيعة الجوهرية لجميع األجزاء التي 

يتألف منها ذلك الكّل، وتكّونه. وهو يشري، حال كوِنه كنايًة، إىل عالقة بي األجزاء املختلفة للجسد الذي يجب أن ُيفَهم من حيث 

الوظيفة املركزية للعي بي تلك األجزاء. أّما باعتباره مجازًا مرساًل، فيشري إىل عالقة بي أجزاء الفرد، منظورًا إىل أنه َجْمُع خصائص مادية 

وروحية، هي نوعية يف طبيعتها وتساهم فيها جميع األجزاء.

ها ُأُطرًا مفهومية حاكمة، توّفرها اللغة ذاتها، للعمليات التي يمكن من خاللها للوعي أن  نظرنا يف املجازات الثالثة إىل اآلن بعدِّ

ا؛ يك يخضعها الحًقا للتحليل والتفسري. وهذا يعني، يف االستخدام األلسني ذاته، أنَّ  يصّور مسبًقا مجاالت للتجربة هي إشكالية معرفًيّ

د بأطر مفهومية بديلة ممكنة للتفسري. واالستعارة تمثيلية بالطريقة التي يمكن أن نرى عليها الشكلية. والكناية اختزالية بطريقة  الفكر ُمَزوَّ

ميكانيكية، يف حي أنَّ املجاز املرَسل تكاميل عىل طريقة العضوية. تتيح االستعارة التصوير املسبق لعالم التجربة عىل أّنه عالقات تربط 

األشياء باألشياء، وتتيح الكناية ذلك عىل أّنه عالقات تربط األجزاء باألجزاء، ويتيحه املجاز املرسل عىل أنه عالقات تربط الكّل باليشء. 

Identity )االستعارة(،  الهوية  أيًضا تنمية بروتوكول ألسني فريد. ويمكن أن ندعو هذه الربوتوكوالت األلسنية لغات  وكّل مجاز يتيح 

والخارجية extrinsicality )الكناية(، والداخلية intrinsicality  )املجاز املرسل(.

التقاط طبيعة  اللغة عىل  بقدرة  بـ "الساذجة" )إذ ال يمكن استخدامها إال مع اإليمان  التي أصفها  الثالثة  مقابل هذه املجازات 

املفارقة  أنَّ  إىل  ُأشري  وقد  الذايت"(.  لـ "الوعي  شيللر  يعطيه  الذي  )باملعنى  ا"  "عاطفًيّ صنًوا  بوصفه  املفارقة  مجاز  يقف  ا(،  بيانًيّ األشياء 

ا. والتكتيك املجازي األساس يف املفارقة هو  هي أساًسا ديالكتيكية، بقدر ما تمّثل استخداًما لالستعارة واعًيا ومتعمًدا بغية نقضها فعلًيّ

ا "إساءة االستخدام"(، أي االستعارة العبثية يف الظاهر املراد لها أن تثري أفكارًا أخرى فيها مفارقة  التعّسف املجازي catachresis )حرفًيّ

ا "االرتياب"(، حيث  يف شأن طبيعة اليشء املوصوف، أو يف شأن قصور الوصف ذاته. ويمكن عدُّ الصورة البالغية املسماة aporia )حرفًيّ

ق لحقيقة أقواله، صنعًة أسلوبية محبَّذة يف لغة املفارقة، سواء أكان ذلك يف القّص من  ًما إىل عدم تصديق فعيل أو ملفَّ يشري الكاتب ُمَقدَّ

النوع "الواقعي" الزائد أم يف التواريخ التي ُتَصاغ بنربة تشّككية أو "نسبية" متعمدة.

هدف القول املنطوي عىل مفارقة هو سلُب ما جرى تأكيده إيجاًبا عىل املستوى الحريّف، أو هو تأكيد عكِسه. وهو يفرتض أنَّ القارئ 

أو املستمع يعلم مسبًقا، أو أَنه قادر عىل أن يعلم، عبث وصف اليشء املشار إليه يف االستعارة أو الكناية أو املجاز املرَسل املستخَدم إلعطائه 

هيئًة. هكذا يغدو التعبري "أرسلنا العيون" منطوًيا عىل مفارقة حي ُيلَفظ بنربة صوت معينة، أو يف سياق ال يمتلك فيه الشخص املشار إليه 

الخصائص املنسوبة إليه من طرف مستخدم املجاز املرسل.

إلساءة  وبوعٍي  عمًدا  ُتسَتخَدم  أنها  ذلك   ،metatropological املجاز  مجاز  ما،  بمعنى  هي،  املفارقة  أنَّ  مبارشًة  نرى  أن  يمكن 

الواقع، يمكن منها تقديم  باللغة املجازية. وتفرتض املفارقة مسبًقا احتالل زاوية نظر "واقعية" حيال  التي يمكن إيقاعها  االستخدام 

تمثيل غري مجازي لعالم التجربة. هكذا تمّثل املفارقة مرحلًة للوعي تغدو فيها الطبيعة اإلشكالية للُّغة ذاِتها ُمْدرََكًة. وهي تشري إىل حماقة 

جميع التوصيفات األلسنية للواقع، بقدر ما تشري إىل عبث القناعات التي تحاكيها محاكاة ساخرة. وهي لذلك "ديالكتيكية"، كما الحظ 

كينيث بورك، مع أنها ليست ديالكتيكية يف فهمها لسريورة العالم بقدر ديالكتيكيتها يف فهم قدرة اللغة عىل التعمية أكرث من اإليضاح؛ 
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يف أي فعل من أفعال التصوير اللفظي. ويف املفارقة، تلتفُّ اللغة املجازية عىل ذاتها، وتستحرض قدراتها الخاصة لتشويه اإلدراك املعنّي. 

ا، وواقعية. ويبدو أنها تشري إىل صعود الفكر  وهذا هو السبب يف أنَّ توصيفات العالم املوضوعة يف صيغة املفارقة غالًبا ما ُتَعدُّ معقّدة داخلًيّ

يف مجال معي من مجاالت االستقصاء إىل مستوى الوعي الذايت الذي يغدو ممكًنا عنده إطالق َمْفَهَمة للعالم وسريوراته هي مفهمة 

"مستنرية"، أي ناقدة لذاتها.

ا لصيغة من الفكر ناقدة لذاتها عىل نحٍو جذرّي يف ما يتعّلق ال بتوصيف معي لعالم  ا ألسنيًّ يوّفر مجاز املفارقة، إًذا، إطارًا مفهومًيّ

التجربة فحسب، بل أيًضا، بكل جهد، اللتقاط حقيقة األشياء يف اللغة التقاًطا وافًيا. إنه، باختصار، نموذج للربوتوكول األلسني الذي 

ا للشكل الذي يمكن أن يّتخذه تمثيٌل لسريورة  عادًة ما ُيعرّب فيه عن الشكّية يف الفكر، والنسبية يف األخالق. وبوصفه إطارًا مفهومًيّ

العالم، فإنه ُمعاٍد أصاًل للصياغات "الساذجة" الخاصة بإسرتاتيجيات التفسري الشكلية وامليكانيكية والعضوية. وشكله التخيييل، الهجاء، 

ا لألنماط األصلية الخاصة بالرومانس والكوميديا والرتاجيديا، بوصفها صيًغا لتمثيل أشكال التطور اإلنساين املهمة. مناوئ جوهرًيّ

ا يف الدفاع عن املواقف  حي تربز املفارقة يف رؤية ناضجة للعالم، تبدو كأنها عابرة لأليديولوجيات. ويمكن استخدام املفارقة تكتيكًيّ

األيديولوجية الليربالية كما املحافظة؛ تبًعا لكون مستخدمها يقف ضد األشكال االجتماعية القائمة، أو ضد اإلصالحيي "اليوتوبيي" 

ا من طرف الفوضوي والراديكايل، للتشنيع عىل ُمُثل خصومهما  الساعي إىل تغيري الوضع القائم، أو ال. كما يمكن استخدامها هجومًيّ

الليرباليي واملحافظي. لكن املفارقة، بوصفها األساس لرؤيٍة للعالم، تنزع إىل تبديد كل قناعة بإمكانية الفعل السيايس البّناء. وهي يف 

الذين  أولئك  ازدراء متعاٍل تجاه  إثارة  بـ "جنون" الحضارة ذاتها، وإىل  التقاطها حمَق الرشط اإلنساين وعبثيَته، تنزع إىل توليد قناعة 

يسعون إىل التقاط طبيعة الواقع االجتماعي سواء أكان ذلك بواسطة العلم أم الفن.

أطوار الوعي التاريخي يف القرن التاسع عرش

التاسع عرش. وهي  القرن  أوروبا يف  التي اتخذت شكاًل يف  السائدة  التاريخي  التفكري  املجازات طريقة لوصف صيغ  توّفر نظرية 

إليها كحلقة  الفرتة منظورًا  لتلك  التاريخية  للمخيلة  العميقة  البنية  الشعرية، أن أصف  اللغة  لنظرية عامة يف  أساًسا  بوصفها  تتيح يل، 

مغلقة من التطور. ذلك أنَّ كل صيغة يمكن عّدها بمنزلة طور، أو لحظة، ضمن تراث من الخطاب تطور من إدراكات العالم التاريخي 

االستعارية، مرورًا بالكنائية واملجازية املرسلة، وصواًل إىل التقاط النسبية التي ال تقبل االختزال والتي تسم كّل معرفة ذلك االلتقاط 

القائم عىل املفارقة.

اتخذ الطور األول من أطوار الوعي التاريخي يف القرن التاسع عرش شكله يف سياق أزمة يف التفكري التاريخي أواخر التنوير. توّصل 

مفّكرون مثل فولتري Voltaire وغينب وهيوم David Hume وكانط وروبرتسن يف النهاية إىل رؤية التاريخ رؤية قائمة عىل املفارقة أساًسا. 

وعمد أسالف الرومانسية - روسو Rousseau ، جستس موزر، إدموند بورك، شعراء الطبيعة السويرسيون، حركة العاصفة واالندفاع، وال 

سيما هريدر - إىل معارضة هذا التصور للتاريخ القائم عىل املفارقة بنظري "ساذج". ولم توَضع مبادئ هذا التصور للتاريخ عىل نحٍو متسق، 

د، لكنهم تقاسموا جميًعا عداًء مشرتًكا لعقالنية التنوير. وآمنوا بـ "الحدس"  وال تمّسك بها نّقاد التنوير املختلفون عىل ذلك النحو املوحَّ

بوصفه طريقة لالستقصاء التاريخي، وتعّهدوا بالرعاية تعاطًفا مع تلك األوجه من التاريخ واإلنسانية التي نظر إليها التنويريون باحتقار 

أو تفّضل. ونتيجة معارضتهم؛ نشأت أزمة يف التفكري التاريخي، واختالف عميق عىل املوقف الصحيح الذي يجب أن ُتقارب به دراسة 

التاريخ. وكان من املحتوم أن يلهم هذا االنقسام اهتماًما بالنظرية التاريخية، فانتقلت "مشكلة املعرفة التاريخية"، مع العقد األول من 

القرن التاسع عرش، إىل مركز اهتمام فالسفة تلك الفرتة.
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أعطى هيغل هذه املشكلة صيغتها األعمق. وخالل الفرتة بي كتابه فلسفة العقل )1807( وكتابه فلسفة التاريخ )1830 - 1831(، 

املفارقة،  قائمة عىل  التاريخي  الحقل  إدراك  التامة بي صيغٍة يف  لهذا االنقسام: االختالفات  السبَب األساَس  حّدد، عىل نحٍو صائب، 

وأخرى قائمة عىل االستعارة. وعالوًة عىل ذلك، قّدم هيغل، يف فلسفته الخاّصة للتاريخ، تربيرًا معّلاًل لتصّور ذلك الحقل بالصيغة القائمة 

عىل املجاز املرسل.

الفرنسيي. ونجد يف  الوضعيي  اتجاٍه عضوي من طرف  التنوير قيد مراجعٍة يف  بالطبع، كانت عقالنية  الفرتة ذاتها،  خالل هذه 

بي  القران  ُيعَقد  كيف   ،1830 يف  بالظهور  الوضعية  الفلسفة  يف  دراسات  كتابه  بدأ  الذي   Auguste Comte كونت  أوغست  أعمال 

نظريات التفسري امليكانيكية لدى التنوير وتصّور عضوّي للسريورة التاريخية. وهذا ما أتاح لكونت أن يحبك التاريخ بوصفه كوميديا، 

ًكا، عىل هذا النحو، األسطورة الهجائية التي عكست تشاؤم التأريخ يف أواخر التنوير. مفكِّ

"الرومانسية"  التاريخي:  الفكر  يف  مميزة  "مدارس"  ثالث  عرش،  التاسع  القرن  من  األول  الثلث  خالل  شكلها،  اتخذت  هكذا 

و"املثالية" و"الوضعية". ومع أّنها اختلفت، بعضها مع بعض، عىل املنهج الصحيح لدراسة التاريخ وتفسريه، فإّنها كانت موّحدة يف رفضها 

من  كبريًا  قدرًا  يفرّس  أشكالها  بكل  للمفارقة  املشرتك  العداء  وهذا  املايض.  دراسة  التنوير  أواخر  عقالنيو  به  قارب  الذي  املفارقة  موقف 

الحماسة للدراسات التاريخية املميزة لذلك الزمن، ومن النربة الواثقة يف تأريخ أوائل القرن التاسع عرش، تلك الحماسة والنربة اللتان 

سيطرتا عىل الرغم من االختالفات الحاسمة عىل مسائل "املنهجية".

يفرّس هذا العداء أيًضا النربة الخاصة التي وسمت التفكري التاريخي خالل طوره الثاين، "الناضج" أو "الكالسييك" الذي دام من 

حوايل 1830 إىل 1870 أو نحوه. شهدت هذه الفرتة جدااًل محتدًما عىل النظرية التاريخية، وإنتاًجا متسًقا لروايات رسدية ضخمة عن 

ثقافات املايض ومجتمعاته. وخالل هذا الطور كان أن أنتج "األساطي" العظماء األربعة لتأريخ القرن التاسع عرش - ميشليه، رانكه، 

توكفيل، وبوركهارت - أعمالهم األساسية.

أكرث ما يلفت يف شأن تأريخ هذا الطور هو درجة الوعي الذايت النظري الذي أجرى فيه ممّثلوه تحرياتهم للمايض، وأّلفوا رواياتهم 

ا" مثل ذلك الذي ينظر به العلماء إىل سريورة  الرسدية عنه. ويكاد يلهمهم جميًعا أمٌل بخلق منظور للسريورة التاريخية يكون "موضوعًيّ

ا" مثل ذلك الذي وّجه منه رجال الدولة يف تلك الفرتة مصائر األمم. ولذلك نزع الجدال، يف هذا الطور، إىل االلتفات إىل  الطبيعة، و"واقعًيّ

مسألة املعايري التي يمكن أن ُيحَكم بها عىل تصّوٍر "واقعي" أصيل للتاريخ. ومثل معارصيهم يف الرواية، كان مؤّرخو هذه الفرتة مهتمي 

مثل  أيًضا  لكنهم،  الرومانسيي.  طالئعهم  أوهام  من  خالية  هي  ما  بقدر  التنويريي  أسالفهم  تجريد  من  متحررة  للتاريخ  صور  بإنتاج 

 ،)The Goncourt brothers واألخوان غونكور Gustave Flaubert وستاندال وفلوبري Balzac معارصيهم يف الرواية )سكوت وبلزاك

لم ينجحوا إال يف إنتاج أنواٍع من "الواقعية" مختلفة بقدر اختالف وجهاتهم يف تفسري العالم يف خطاب مجازّي. وإزاء "واقعية" املفارقة 

واملجاز  والكناية  االستعارة  صيغ  من  تلك  أو  الصيغة  لهذه  إسقاط  منها  كٌل  املتنافسة،  "الواقعيات"  من  عدًدا  ابتدعوا  للتنوير،  املميزة 

املرسل. والحال، كما سوف أبّي، أنَّ "الواقعية التاريخية" لدى ميشليه وتوكفيل ورانكه لم تكن تزيد كثريًا عىل كونها إحكامات نقدية 

بوركهارت  "واقعية"  يف  املرء  ويشهد  ا.  نوعًيّ "شعرية"  بطرائق  التجربة  ملعالجة  املجازية؛  اإلسرتاتيجيات  هذه  وفرتها  التي  للمنظورات 

الوقوع مرة أخرى يف رشط املفارقة الذي افرتضت "الواقعية" أّنها حررت منه الوعي التاريخي لذلك الزمن.

لحَق بظهور هذه الصيغ املختلفة من املَْفَهَمة التاريخية، وَنَجَم عنها، مزيد من التأّمل يف فلسفة التاريخ. وخالل هذا الطور الثاين، 

التاريخي أبعد من  التاريخ إىل اتخاذ شكل هجوم عىل منظومة هيغل، لكنها لم تنجح، عموًما، يف أخذ التفكري بالوعي  نزعت فلسفة 

النقطة التي تركه عندها. واالستثناء من هذا التعميم هو، بالطبع، ماركس الذي حاول أن يجمع اإلسرتاتيجيات املجازية املُرَسلة لدى 



155

ترجمــات شعريُّة التاريخ

هيغل إىل اإلسرتاتيجيات الكنائية لالقتصاد السيايس يف زمنه؛ يك يخلق رؤية تاريخية هي يف آن واحد "ديالكتيكية" و"مادية": أي 

"تاريخية" و"ميكانيكية" مًعا يف آٍن.

يمّثل ماركس نفسه الجهد األشّد اّتساًقا يف القرن التاسع عرش لتحويل الدراسة التاريخي إىل علم. وعالوة عىل ذلك، كان جهده 

أيًضا الجهد األشّد اتساًقا يف تحليل العالقة بي الوعي التاريخي من جهة، واألشكال الفعلية للوجود التاريخي من جهة أخرى. وترتبط 

يف عمله نظرية التأمل التاريخي وممارسته ذلك االرتباط الصميمي بنظرية املجتمع وممارسته. وكان ماركس، أكرث من أي مفكر آخر، 

حساًسا تجاه التضمي األيديولوجي ألي تصور للتاريخ يزعم أّن له مكانة الرؤية "الواقعية" للعالم. ومع أنَّ تصّور ماركس للتاريخ هو أبعد 

ما يكون عن املفارقة، فقد نجح يف كشف التضمينات األيديولوجية لكّل تصور للتاريخ. ووّفر بذلك أسًسا وافية ملا َوَسَم الوعي التاريخي 

يف الطور األخري من أطوار التأمل التاريخي لذاك العرص من هبوط نحو املفارقة، أو ما ُدعَي أزمة التاريخانية التي تطورت خالل الثلث 

األخري من ذلك القرن.

لكن الفكر التاريخي ما كان بحاجة إىل أّي ماركس يك ُيربَز ذلك يف طوره الثالث، أو طور األزمة. مجرد نجاح املؤّرخي يف الطور الثاين 

كان كافًيا لُيغِرق الوعي التاريخي يف رشط املفارقة ذاك الذي هو املحتوى الحقيقي لـ "أزمة التاريخانية". وكان اإلحكام املتسق لعدد 

من التصورات الشاملة واملعقولة، باملِثل، الخاصة بمجموعات الحوادث ذاتها كافًيا لتقويض الثقة يف زعم التاريخ التزام "املوضوعية"، 

و"العلمية"، و"الواقعية"، ما دامت هذه التصورات يقيص أحدها اآلخر ذلك اإلقصاء الواضح. ويمكن أن نلتقط فقدان الثقة هذا يف 

أعمال بوركهارت التي هي جمالّية الروح، شكّية النظرة، كلبّية النربة، ومتشائمة حيال أي جهد ملعرفة الحقيقة "الفعلية" لألشياء.

النظري الفلسفي ملزاج بوركهارت يف التأريخ هو، بالطبع، فريدريك نيتشه. لكن الجمالية، والشكية، والكلبية، والتشاؤم التي اتخذها 

بوركهارت أسًسا لصنفه الخاص بي صنوف "الواقعية" أخذها نيتشه عىل أنها مشكالت، بل عّدها تجليات لرشط من التفّسخ الروحي 

ا بتحرير الوعي التاريخي من املثال املستحيل املتمّثل بإيجاد منظور للعالم "واقعي" تلك الواقعية املتعالية. الذي يجب التغّلب عليه جزئًيّ

اتخذ نيتشه مشكلًة، يف أعماله الفلسفية الباكرة، وعي عرصه القائم عىل املفارقة وما يرتبط بذلك من أشكال املَْفَهَمة التاريخية 

الوقوع يف أوهام  املفارقة من دون  بروٍح مختلفة وهدف مختلف( إىل حّل هذه  قبله )وإن يكن  التي تدعمه. وسعى، مثل هيغل من 

رومانسية ساذجة. لكن نيتشه ال يمّثل عودًة إىل تصور رومانيس للسريورة التاريخية، بقدر ما حاول أن يستوعب الفكر التاريخي يف فكرة 

الفّن التي تتخذ الصيغة االستعارية، بوصفها اإلسرتاتيجية املجازية التي تشكل إطارها املفهومي الحاكم. وتحّدث نيتشه عن تاريخ هو، 

عن وعي، تاريخ للتاريخ يف نظريته و"مفرط التاريخية" يف هدفه. ولذلك دافع عن إدراك للحقل التاريخي استعاريٍّ قصًدا، أي أنه ليس 

قائًما عىل املفارقة يف قصده إال بصورة استعارية. ونجد يف فكر نيتشه الخاص بالتاريخ أنَّ سيكولوجيا الوعي التاريخي تعنو للتحليل؛ 

إىل درجة كشف أصولها الضاربة يف إدراك للواقع شعري عىل وجه التحديد. والنتيجة، أن نيتشه قّدم، بقدر ما قّدم ماركس، أسًسا لذلك 

الوقوع يف "أزمة التاريخانية" التي غرق فيها الفكر التاريخي يف عرصه.

أدرك  نيتشه،  ومثل  التاريخي.  للوعي  العميقة  البنية  يف  الضخمة  بتحرياته  كروتشه  بنيديتو  قام  هذه؛  التاريخانية  أزمة  عىل  ا  ردًّ

كروتشه أنَّ األزمة كانت تعكس انتصار موقف عقيل قائم عىل املفارقة يف جوهره. ومثله؛ أِمَل أن يطّهر التفكري التاريخي يف هذه املفارقة 

باستيعابه يف الفن. لكن كروتشه انساق يف هذا السياق إىل ابتداع تصوٍر للفن قائٍم، هو ذاُته، عىل املفارقة. ويف محاولته استيعاب الفكر 

التاريخي يف الفن، لم يفلح، يف النهاية، إال يف دفع الوعي التاريخي إىل إدراك عميق لرشطه الخاص القائم عىل املفارقة. وحاول، تالًيا، 

أن يحميه من الشكّية التي عززها هذا الوعي الذايت الشديد باستيعاب التاريخ يف الفلسفة. لكنه لم يفلح يف هذه املحاولة إال يف إضفاء 

الطابع التاريخي عىل الفلسفة، جاعاًل إياها بذلك واعية لحدودها وعًيا قائًما عىل املفارقة، شأنها شأن ما أصبح عليه التأريخ ذاته.
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يمّثل تطور فلسفة التاريخ كما تصورناه - من هيغل، مرورًا بماركس ونيتشه، وصواًل إىل كروتشه - التطور ذاته الذي رأيناه يعرتي 

ذاتها يف كلٍّ من  تبدو  املَْفَهَمة  اتخذتها  التي  فالوجهات األساسية  بوركهارت.  إىل  وتوكفيل، وصواًل  برانكه  التأريخ من ميشليه، مرورًا 

فلسفة التاريخ والتأريخ، مع أنها تظهر يف تسلسل مختلف بأشكالها الناضجة. واألمر املهم هو أنَّ فلسفة التاريخ، مأخوذًة ككّل، تنتهي 

يف رشط املفارقة ذاته الذي بلغه التأريخ يف الثلث األخري من القرن التاسع عرش. ورشط املفارقة هذا ال يختلف عن نظريه التنويري املتأخر 

إال بالتعقيد الذي ُبِسَط به يف فلسفة التاريخ، واتساع التفّقه الذي ارتبط بإحكامه يف تأريخ ذلك الزمن.
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يتكون الكتاب من مقدمة وعدد من املقاالت كان الباحث قد نرشها يف مجالت وكتب جماعية مختلفة يف فرتة تمتد بي عامي 

1996 و2012. وللوهلة األوىل، يقوم محمد حبيدة من خالل املقدمة بطرح جملة من املسائل، انطالًقا من املشهد البحثي الجامعي 

املغريب، تتعلق بمسألة تحديث املناهج والرؤى. فقد طرح املؤلف مسألة التاريخ اإلشكايل وغيابه يف أغلب األعمال الجامعية املغربية. وهو 

ما يوحي بغياب إشكاليات واضحة، بل انتصار النهج الكالسييك يف مجال البحث الجامعي. وقد علل املؤلف ذلك بغياب األطر املالئمة 

للقيام بالبحوث، وغياب التأطري بالنسبة إىل أغلب الباحثي. كما أشار املؤلف إىل ضعف اللغات األجنبية قائاًل: "إّن اللغة العربية وحدها 

لن تمّكن الباحث مهما اجتهد من السري بعيًدا يف البحث، ليس فقط يف املجال الذي يعنينا بل يف األدب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

بصفة عامة")ص 9(. وهو أمر ال يقف عند مشارف الجامعة املغربية فحسب، بل يمكن أن ينطبق أيًضا عىل أغلب الجامعات العربية، 

إذ يميل املؤّرخ إىل الرسد، وإىل مجاراة مشاعر الناس يف تصورهم املايض يف جماليته وبياضه الناصع. كما أّن أغلب البحوث ربما ال تعرّب 

عن إدراك قيمة التاريخ املعتمد عىل إشكاليات تسعى لفهم الحارض من خالل مساءلة املايض)1).

بعد التقديم النظري، جّمع املؤلف بحوثه وبّوبها يف ثالثة محاور عىل النحو التايل:

املحور األول: مشكالت منهجية

شمل هذا املحور ثالثة مقاالت نرشت بحسب ترتيبها يف الكتاب أعوام 2005، و2007، و 2012. وقد خصص املقال األول ملفهوم 

للمغرب األقىص من خالل  الزمني  التقسيم  النظر يف  ما قبل االستعمار نحو تحقيب جديد. طرح فيها املؤلف عىل نفسه سؤال إعادة 

مراجعة مفهوم ما قبل االستعمار. واتبع يف ذلك ما كتبه بروديل Fernand Braudel حول األزمنة قصريها ومتوسطها وطويلها إىل ساكنها.

كما سعى املؤلف إىل مراجعة التقسيم الكالسييك للتاريخ )قديم، ووسيط، وحديث، ومعارص(. وهو محق يف رضورة إعادة النظر 

ومحق يف طرح البديل، ولكن هل نجح املؤلف يف ذلك؟ هذا أمر يحتاج إىل نظر. فكيف نرفض التقسيم الغريب ونستعمل مصطلحاته؟ 

فإذا كان التقسيم، وسيط حديث، ال معنى له يف حدوده الزمنية، وربما حتى يف محتواه، فاألفضل أن نتخىل عنه. ولكن ليس عىل املؤّرخ 

أن يدمج التقسيم البيداغوجي املدريس أي )فرتة ما قبل الكتابة، والفرتة القديمة، والفرتة الوسيطة، والفرتة املعارصة وامتداداتها إىل 

تاريخ الزمن الحارض والراهن واآلين( وتاريخ الظواهر التاريخية التي تخضع للتقسيم الزمني الربودييل: زمن قصري األمد، وزمن متوسط 

ما  الحوادث، فكثريًا  يتغلب عىل  الظواهر  إّن زمن   .Le Roy Ladurie لروا الديري  يراه  األمد، وزمن طويل األمد، وزمن ساكن كما 

تعيش الظاهرة لفرتات طويلة بعد وقوع حوادث مزلزلة، فتتخلخل البنى ولكنها تقاوم طوياًل. فلو سحبنا فكرة العصور الوسطى املمتدة، 

لوجدناها يف  املغرب األقىص فقط،  وليس عىل  البالد اإلسالمية،  أغلب  أو حتى  املغرب  بالد  تاريخ  والتي ذكرها األستاذ حبيدة، عىل 

وسيط متمدد.

لذا ال بد أن نفّرق بي الحوادث، وهي بال شك من املؤّثرات يف كثري من األحيان يف مسار الظواهر، والظواهر ذاتها التي تخضع 

لتقسيم األزمنة. فالظاهرة يف حد ذاتها يمكن أن تعرف تعدد األزمنة الربوديلية وحضورها يف الوقت نفسه، حتى أّن بروديل أطلق عليها 

L'entrelacement des temps. فالظاهرة يمكنها أن تتخطى الحدث، وتعيش بعده لسني طويلة، إن لم يكن  تعانق األزمنة  عبارة 

لقرون من الزمن. وهذا املقال عىل الرغم من دسامته وشحذه الفكر، فإّنه يستوجب مالحظتي:

انظر مقدمة ترجمتنا كتاب: جاك لوكوف )مرشف(، التاريخ الجديد، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم(، عبد الحميد هنية )مراجع( )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة،   1

.)2007
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الفرق  يتساءل عن  القارئ  ما يجعل  الحقيقة  الكولونيايل. وهذا يف  قبل  وما  االستعمار  قبل  ما  بي مصطلحي  يراوح  أّنه  األوىل: 

بينهما، أهو فرق جوهري أم هو فرق لغوي أم هو تفرقة إرادية من املؤلف للربهنة عن أمر ما؟

والثانية: فرض التقسيم الربودييل للزمن عىل مغرب ما قبل االستعمار. فمفهوم ما قبل االستعمار هو تحقيب بالحوادث، أي تقسيم 

الحوادث يمكن  وإنما هو حدث من  بالزمن،  له  اعتقادي ال عالقة  بعده. وهذا يف  وما  قبل االستعمار  ما  إىل  املغرب  الزمن يف  لسهم 

املغرب؟  يف  الفرنسية  الحماية  انتصاب  بعد  واالقتصادية  والذهنية  االجتماعية  الظواهر  زمن  تغري  فهل  عهدين.  بي  للفصل  اعتماده 

أحصلت قطيعة بي ما هو قبل وما هو بعد أم هناك تغري وتبدل بحسب تعبري ابن خلدون؟ حتى أّن املقصود من خالل العنوان ال يبدو 

واضًحا يف محّصلة املقال.

انتباه املؤّرخي إىل رضورة الحفر يف تاريخ  الثاين: "التاريخ القروي يف املغرب األقىص"، وهو مقال يسعى إىل لفت  وتناول املقال 

القرى والبوادي، ومحاولة سرب أغوار هذه الحقول، كما أشار املؤلف إىل أهمية املخزون املعريف الذي تركه املعمرون حول البنى القبلية 

واملعيش واللغات والعادات والتقاليد. وهي دراسات نفعية بال شك، ولكنها ساهمت يف الرتاكم املعريف. وقارن الباحث ذلك بما انتجته 

املدرسة املغربية بعد االستقالل، مقدًما أرقاًما تفيد بما أنتج يف املغرب بي عامي 1956 و1979 )16 أطروحة(، يف حي أّنه قد تّم إنجاز 

450 رسالة عىل اختالف درجاتها الجامعية من عام 1979 إىل 2009. ويالحظ أّن املؤّرخي اقتحموا مجاالت كانت تبدو كما لو أنها حكر 

عىل علماء االجتماع والجغرافيي. وبال شك فهذه األعمال متفاوتة القيمة عىل حد تعبري املؤلف ألسباب عديدة لخصها يف النقاط التالية:

ӵӵ.مسألة منهجية، وتتمّثل بصعوبة االنطالق من الهامش لفهم املركز

ӵӵ.خلو العديد من األعمال املنجزة من الرتاكم النظري

ӵӵ.انعدام االستمرارية يف هذا التوجه البحثي

أّما املقال الثالث، فهو عملية بيبليوغرافية تعدادية، مع تبويب لألعمال املنجزة يف تركيب تاريخ املغرب من زوايا مختلفة، اهتمت 

األحد  وعبد  العروي  الله  وعبد  القبيل  محمد  مثل  البارزة  األسماء  بعض  عىل  فيها  رّكز  والعالئقية،  واالقتصادية  االجتماعية  باملواضيع 

السبتي. وهم ممن يعّدهم من املجددين، وممن وضعوا ربما سقًفا أصبح حاجزًا سيكولوجًيا يصعب تجاوزه عىل بقية املؤّرخي )ص68(. 

ولنئ كان أغلب املقال تعداًدا لألطاريح، فقد جاء فيه جانب مهّم يتعلق باملقارنة بي إنتاج الغرب األورويب وإنتاج املغرب. وهي مقارنة ربما 

تبدو غري منصفة، إذا ما نظرنا إىل الرتاكم املعريف الذي حصل يف أوروبا، ويف ظل أنظمة ديمقراطية وواعية بقيمة البحث واملعرفة، مقارنة 

بدول الحوض الجنويب للمتوسط التي سعت إىل تدجي املؤّرخ وسلطنة الكتابة التاريخية.

املحور الثاين: بنى اجتامعية

املتوافرة  املصادر  املجال، من خالل  البحث يف هذا  التاريخية، وإمكانيات  الديموغرافيا  بمقال حول  املحور  املؤلف هذا  استهل 

قياًسا بأوروبا. فإذا كان املؤّرخ األورويب يستطيع أن يكتب تاريًخا جداولًيا أو سالسلًيا يعتمد عىل أرشيفات الكنائس التي تسجل فيها 

الزيجات والوالدات والتعميد والوفيات عىل األقل بالنسبة إىل النبالء واألسياد، فإّن ذلك مّما ال تتوافر عليه املكتبات املغربية والعربية 

عموًما. وقد قدم املؤلف جملة من األرقام التي وردت يف كتابات الرحالة، مبّيًنا أنها يف أغلبها أرقام مضّخمة. ويف كل الحاالت، تبدو دراسة 

األوضاع الديموغرافيا يف املغرب غري ممكنة، إاّل أّن ما يتوافر من أرقام وإشارات قد يسمح بدراسة األوضاع السكانية. وهو ما سمح 

للمؤلف بالقول أّن الوضع السكاين يشكو من التهّرم، فهو قليل الشباب كثري الشيوخ.
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إّن طرح مسألة الديموغرافيا التاريخية يف املجال العريب وليس يف املجال املغريب فحسب مسألة مهّمة، ولكّنها ليست غري ممكنة. 

كما أّنه توجد جملة من املصادر قد تسمح بتحويل النصوص إىل أرقام. فعىل سبيل املثال كتب الطبقات والرتاجم تسمح إىل حد ما بدراسة 

ديموغرافيا الذكور أو ديموغرافيا النخبة من الذكور عىل األقل. لذلك يمكن أن نقول إّن الديموغرافيا التاريخية ممكنة جزئًيا.

خصص املؤلف املقال الثاين من هذا املحور لدراسة املجتمع القبيل، ناعًتا إياه بأنه مجتمع متنقل. وقد برر الباحث هذه التنقالت 

بأسباب اقتصادية، تتمّثل بالبحث عن الكأل. وهي حركة متعددة منها ما هو يومي ومنها ما هو موسمي ومنها ما هو دائم، إذ تنتقل قبائل 

بأكملها من مناطقها األصلية أو مناطق استقرارها لتستقر يف مناطق أخرى. ويشري املؤلف إىل أّن بعض القبائل املهّجرة تستغل ضعف 

املخزن للعودة إىل مواطنها األصلية. وهو ما يسمح بالقول إّن القبائل حتى وإن كانت غري مستقرة يف ظاهرها، فهي تعتمد دوًما عىل نقطة 

 ،Espace d'ancrage et espace d'essaimage ارتكاز تنطلق منها وتعود إليها، ولو بعد زمن طويل. وهذا ما يمكن أن نسّميه بالفرنسية

ا. كما أّنه يمكن أن نشري إىل عالقة السلطة بالقبائل الراحلة، فهي تحمل من ضمن ما تحمل  ويعني أّن الرتحال ليس دوًما ترحااًل أبديًّ

يف أغلب األحيان والءها للسلطان. ويشري املؤلف إىل قلة الدراسات التاريخية يف هذا الباب. وهذا أمر طبيعي نظرًا لقلة املصادر التي ُتعنى 

بمثل هذه الفئات االجتماعية، األمر الذي يطرح رضورة تغيري املقاربات يف دراسة مثل هذه املواضيع كاألنرثوبولوجيا واألنرثوبولوجيا 

التاريخية. ويف هذا السياق، نورد مالحظة بسيطة تتعلق بالبناء، إذ يبدو أّن عنرًصا قد يكون سقط من النص، وإاّل ال نفهم أن يتأّلف 

املقال من مقدمة وعنرص واحد.

وجاء العنرص الثالث ليتناول طبيعة املجتمع املغريب الذي وصفه املؤلف بأنه مجتمع عتيق النسق، عتيق االقتصاد، عتيق الرتكيبة. 

كما تناول الباحث مسألة اصطالحية مهمة، وهي مسألة اإلقطاع والفيودالية. وهو مشكور عىل هذا التمييز بي املصطلحي الذين ال 

يرادف أحدهما اآلخر.

املحور الثالث: دروب بحثية

جاء هذا املحور ليختم الكتاب. ونحن نرى، من خالل العنوان، أّن املؤلف يحملنا إىل مجاالت بحثية ما زالت لم تطرق، مثل ما 

سماه التاريخ والبيولوجيا. وهو يف الحقيقة طرح للعالقة بي التغذية والتطورات البيولوجية لسكان املغرب. إضافة إىل ذلك، قدم الكاتب 

يف املقال الثاين مسألة دراسة املناخ وأثره يف التطور التاريخي لبالد املغرب. إذ تبي النصوص أّن هناك سنوات خصب وسنوات محل، 

استغالله يف  وإمكانيات  العريب  الجغرايف  أهمية األدب  املبحث  املؤلف يف هذا  وأبرز  املؤلف، وقروًنا جافة.  تعبري  وقروًنا ممطرة عىل حد 

هذا الباب. ولعل املسالك البحثية التي يقرتحها األستاذ محمد حبيدة - وهي دروب فتحها األوروبيون يف ظل مدرسة الحوليات وأّلفوا 

فيها الكثري - تبقى دروًبا غري مستساغة إىل حد اآلن يف ذهن كثري من املؤّرخي العرب، وليس املغاربة فحسب. وربما حسًنا فعل األستاذ 

بسعيه للتعريف باملسالك البحثية الفرنسية أساًسا، خاصة أّن الشباب اليوم أحادي اللغة يف أغلبه. كما أثار موضوع تاريخ املرأة، والذي 

وإن حظي بعديد الدراسات االجتماعية وأهمها أعمال فاطمة املرنييس، أو بعض املحاوالت الجندرية هنا وهناك، فهو موضوع ال يزال 

مجهواًل بحكم موقف املصادر - وهي من تأليف الرجال - من املرأة، وقلة املعلومات حول نصف املجتمع.

ما يمكن استخالصه من هذا الكتاب هو أنه صيحة فزع صوب املؤّرخي، لينظروا يف منهجياتهم ويف مواضيعهم البحثية. ويف 

الوقت نفسه، هو سعي إىل تقريب املناهج الحديثة، الفرنسية أساًسا، واملنبثقة عن مدرسة الحوليات، من خالل طرح مسائل منهجية 

نظرية مع تطبيقها عىل مواضيع معّينة. والكتاب، مع ما يمكن أن نقدم له من النقد، يفتح بصائر الباحثي عىل دروب بحثية غري مألوفة. 

وهو ما يعمق وعينا بالتاريخ، وما يمّكننا من تجاوز القراءات اإليجابية أو القيمية للتاريخ التي تغطيها املواقف األيديولوجية. وينضاف 
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صوت محمد حبيدة إىل أصوات سابقيه ومعارصيه، إلخراج التاريخ - يحرص املؤلف قراءته يف الكتابة املغربية - من االجرتار والخوف من 

طرق مواضيع "غريبة" Etrangetés - والعبارة لجاك لوغوف - وعدم االنفتاح عىل العلوم األخرى، ألّن التاريخ شمويل أو ال يكون.

أخريًا يبدو يل أّن العنوان العام لهذه املجموعة من املقاالت ال يتماىش واملحتوى، ألّن املسألة ليست مسألة بؤس التاريخ، بقدر ما 

هي بؤس املناهج املعتمدة. التاريخ العريب ال يزال يف أغلبه يكتب بالحرب األبيض وليس فيه سواد.
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إفريقية من اإلمارة التابعة إىل السلطنة املستقلة

أبرزها يف ندرة املصادر  أّي باحث يف تاريخ إفريقية، يتجىل  التي تعرتض  يستهل املؤلف كتابه بجملة من اإلشكاليات األساسية 

التي تتحدث عن الفرتة الفاصلة بي الحضور املسيحي البيزنطي وقدوم الدولة اإلسالمية العربية، إضافًة إىل أّن أغلب الذين كتبوا عن 

ُنوه، بالنظر إىل أنَّه تأريٌخ  عملية الفتح وانتهاء الُحكم البيزنطي هم من املشارقة )ص 7(، وهو ما يجعل املؤرخ ال يركن إىل مساءلة ما دوَّ

لوجود مرشقي يف املنطقة ُيمّجد انتصارات املرشق وُبطوالته، وإىل أّن ذكر إفريقية ال يأيت إال بوصفها منطقًة شهدْت بطوالت الجيوش 

العربية. ومن ثّم، فهي ُتعرّب عن اهتماماتهم ومواقفهم من إفريقية، وال ُتعرّب بأّي حال عن الوضع الحقيقي للمنطقة. وعىل الرغم من 

ظهور مجموعة من املؤلفات التي كتبها من تعربوا وأسلموا من إفريقية، فإّن هذه املؤلفات ظّلت ُتكرس فكرة الغلبة التي أخذت يف 

العديد من األحيان طابًعا إثنًيا عربًيا، وليس دينًيا، وهو ما ُيؤكده املؤلف بقوله: "عىل الرغم من تداول عبارة الفتح يف نصوصها، فهي ال 

تعرّب عن املفهوم الديني والروحي الذي ضمنته لها املصادر املتأخرة والدراسات الحديثة يف فرتات الحقة" )ص 8(. وقد أّثر هذا اللبس يف 

الكتابات املغاربية الالحقة التي أنتجها كتاب محّليون متأخرون، إذ نَحْت إىل تربير الوجود العريب بوصفه فتًحا دينًيا إسالمًيا، من خالل 

قراءة لألحداث تعتمد "ذهنية املفعول الرجعي"، وتتحدث عن فضل إفريقية املُستقبيل )نزوع إسكاتولوجي رؤيوي(؛ ذلك أنها ستذّب 

عن اإلسالم واملُسلمي يف وقٍت سيخفت فيه بريق املرشق.

اإلسالم،  مملكة  أجل  ومن  السلطان،  أجل  من  ُكتبت  التي  األوىل  املصادر  ُتعانيه  الذي  املنهجي  اإلشكال  هذا  من  الرغم  عىل 

ما  وهو  غريهما،  من  أكرث  والحفصيي  الفاطميي  تاريخ  إىل  بالنسبة  الحال  هي  كما  الحاكمة،  اأُلرس  تاريخ  انتشار  يف  ساهمت  فإنها 

يسمح للمؤرخ املُعارص بأن يؤكد من خالل الكتابة التاريخية أّن بداية خروج إفريقية عن السلطة املركزية يف الرشق، وبداية الوعي بهذا 

االستقالل قد تّم مع العهد الفاطمي )ص 11(، وليس مع العهد األغلبي كما هو شائع.

تسمح املصادر التي اعتمد عليها املؤلف بإعادة رسم املايض وتفسري واقع إفريقية يف العرص الوسيط. وتنقسم هذه املصادر بحسب 

االنتماءات املذهبية إىل مصادر ُسنّية، ومصادر شيعية أو ذات ميل شيعي، ومصادر كتبها الخوارج واملُعارضون للسلطة الحاكمة. وتتجىل 

فرادة الكتاب أيًضا، يف تأكيد رضورة االستفادة من املصادر البيزنطية التي بقيت فرتًة طويلًة بمعزل عن الدراسة. وهي مصادر اهتمت 

إىل  إضافًة  هذا  العريب.  الفتح  قبل  للمنطقة  التأريخ  أجل  من  اعتمادها  يمكن  ثّم،  ومن  لبيزنطة.  تابعًة  منطقًة  بوصفها  إفريقية  بتاريخ 

األرشيف األورويب الذي ُيوّثق مختلف عالقات إفريقية بالضفة الشمالية من املتوسطي.

ويسمح اعتماد هذا النوع من املصادر - كما ُيؤكد ذلك املؤلف - بوضع املؤرخ أمام صورة قريبة من الواقع التاريخي إلفريقية يف 

العرص الوسيط، بعيًدا عن "إنهاك النصوص العربية التي لم يُعد لها ما يمكن أن تبيح به يف هذا املضمار" )ص 18(؛ وليس هذا األمر 

إقصاًء لجانب األمصار العربية، ولكنه فتٌح لباب جديد من أجل مساءلة املعرفة التاريخية، بعيًدا عن أّي تحّيز أيديولوجي أو قراءة سياسية 

للتاريخ. فمهّمة املؤرخ تتجىل يف تجاوز القراءة التقليدية والسعي لتفسري الظواهر واملواقف من خالل مقاربات شمولية )ص 19(، حتى لو 

تعارضت مع مسلمات القارئ التقليدي. إنَّها مساءلة تسعى لالقرتاب من الواقع التاريخي بعيًدا عن عاطفة االنتماء إىل الحضارة العربية 

السميساطي لوقيانوس  الروماين  املؤرخ  بوصّية  ر  ُتذكِّ للكتاب  املنهجية  الرسالة  ما جعل من  املايض. وهو  تربير  وبعيًدا عن  اإلسالمية، 

Lucian of Samosata وتتطابق معها؛ وذلك حي قال: "يجب عىل املؤرخ أن يكون جريًئا مستقالًّ يف الرأي رصيًحا محًبا للحقيقة، ال 

يدع للحقد أو الصداقة أّي تأثري فيه، ال ُيحايب أحًدا شفقًة عليه أو خجاًل منه أو احرتاًما له، وأن يكون قاضًيا نزيًها رفيًقا بالجميع ال ُيعطي 

أحًدا إال ما يستحق، وغريًبا يف مؤلفاته كأْن ال بلد له وال قانون وال مبدأ ُيكّبله، فيرسد ما جرى غري ُمهتّم بما سيقوله فالن أو فالن")1).

لوقيانوس السميساطي، مسارات األموات واستفتاء َمْيت، إلياس سعد غايل )مرتجم( )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2015(، ص 36 - 37.  1
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يف  املؤلف  تحّدث  فقد  للكتاب.  الخمسة  الفصول  إىل  االنتقال  ُيمكن  الفوائد،  من  جملًة  تضّمنت  التي  املنهجية  املقدمة  بعد 

الفصلي األّولي عن تاريخ تونس من التبعية إىل االستقالل. وجاءت الفصول الثالثة املُتبقية؛ لتكشف عن العديد من الجوانب املادية 

واالجتماعية والذهنية التي ُتساعد عىل فهم مسار التجربة التونسية )إفريقية( خالل العرص الوسيط.

ورَد الفصل األول بعنوان "والية إفريقية: من عالم الروم املسيحيي إىل عالم العرب املُسلمي". وتّم التطرق فيه إىل فرتة مهّمة 

البيزنطية. ولنئ كانت هذه الفرتة قصريًة )646 - 698م(، فإّن لها  من تاريخ املنطقة قبل اإلسالم، شهدْت فرتة استقالل عن الدولة 

بليغ األثر يف ما ستعرفه املنطقة من أحداث. وجاء هذا االستقالل بعد أن أعلن جرجري وايل اإلمرباطور، انفصاله عن بيزنطة وانتقاله 

البنية  الحديث عن  له، هذا من دون  املُجتمع إىل مؤيدين لجرجري وُمعارضي  انقسام  الواقع إىل  من قرطاجة إىل سبيطلة. فأدى هذا 

االجتماعية للمنطقة التي عرفْت حضور الرببر والروم واملرتومني.

أضعف هذا التنوع السيايس واإلثني ُقدرة إفريقية عىل البقاء ُمستقلًة، خصوًصا مع ُمحاولة اإلمرباطورية إرجاع املنطقة إىل حاضنتها، 

ثم دخول العرب إىل إفريقية يف عمليات الفتح املعروفة. غري أنه من املهّم أن نتابع املؤلف يف مساءلته التاريخية لهذه املرحلة، والبحث عن 

مدى صدق املصادر العربية التي تنقل لنا استقالل جرجري Gregory the Patrician وتعيي نفسه ملًكا، وإن كان األمر ال يعدو أْن يكون 

تضخيًما لصورة جرجري يف املصادر العربية اإلسالمية؛ فمع تضخيم العدّو، تتولد ضخامة االنتصار )ص 26(. ويف املُقابل، تكون للمصادر 

الغربية األخرى رهاناتها الخاصة، إذ ال تفتأ تؤكد أّن الوالية لم تنفصل قّط عن اإلمرباطورية، وأّن العرب سلبوها منها.

داخل هذا املُعرتك من الرهانات واالستعماالت للتاريخ، ُيعالج املؤلف هذه القضايا يف جزء من الفصل األول. وبعيًدا عن الجدل 

للعرب  موالي  إىل  سياسًيا  املنطقة  انقسام  إىل  ْت  أدَّ تاريخية  واقعٌة  للبيزنطيي  وتحّديه  العريب  الدخول  فإنَّ  الفرتة،  هذه  حول  املُحتدم 

وآخرين موالي للروم، وبينهما أولئك الذين ال يرغبون يف الخضوع لبيزنطة أو للعرب، ووجدوا يف تدهور قوة الروم فرصًة سانحًة إلرجاع 

أراضيهم والسيطرة عليها. ولعل هذا الرصاع بي الراغبي يف االستقالل وأغلبهم من الرببر املسلمي، وبي العرب املقبلي، هو امللمح 

البارز الذي وسم املنطقة طوال نصف قرن من الزمن )تقريًبا خالل الفرتة 647 - 684م، مع محاوالت ُمحتشمة للروم من أجل إعادة 

السيطرة عىل املنطقة(. وسيتحوَّل الرصاع من رصاع بي العرب والرببر، إىل رصاع بي السلطة املركزية يف الرشق والتيارات السياسية 

التي تحاول االستقالل كالصفرية واإلباضية والخوارج، والتي كانت حاضنًة اجتماعيًة تستقطب العديد من الرببر املسلمي الرافضي 

للوجود األجنبي.

سُتساعد جميع هذه األوضاع عىل تبلور هامش كبري من االستقالل عن التبعية للمركز، وهو ما سعى املؤلف إلبرازه يف الفصل الثاين 

من الكتاب. ففي هذا الفصل ُيعالج وضع إفريقية من التبعية الرمزية إىل االستقالل الفعيل، بْدًءا بُحكم األرسة األغلبية التي استطاعْت 

أن تستقل ذاتًيا، لكنها ظلْت تابعًة ومرتبطًة ولو عىل نحٍو رمزي بمركز الخالفة العباسية يف بغداد. وأبرُز ما ميز الُحكم األغلبي التفاُف 

العديد من الرببر حول العائلة األمريية وِخدمتها. فلعلها كانت ُتمّثل بالنسبة إليهم ُطموًحا نحو االستقالل عن املرشق. وعىل الرغم من 

ذلك، ظّلت إىل حدود انهيار الُحكم األغلبي تعيش عىل طرف الدولة املركزية.

سيتغري هذا الواقع مع قدوم الفاطميي، إذ ستشهد إفريقية ألول مّرة بعد دخول اإلسالم استقالاًل حقيقًيا عن الدولة املركزية، بل 

سُتصبح ُمنافًسا قوًيا وستضطلع بدور مركزي خالل هذه الفرتة، وال سيما بعد إعالنها الخالفة، وُمزاحمتها للعباسيي يف الرشق واألمويي 

يف الغرب )األندلس(. وجدير بالذكر أّن تحّول إفريقية يف العهد الفاطمي من طرف إىل مركز، لم يكن ليحدث لوال استفادة الفاطميي 

من طبيعة البنية االجتماعية يف إفريقية، إذ سُتقرب إليها العديد من الفئات املُهمة يف ظّل األرستقراطية العربية التي سبقتها؛ من قبيل 

الرببر واليهود واملسيحيي، وهو ما سمح لها بأن تحظى بتأييد كبري من السكان املحليي.
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مراجعات كتب
 عرض كتاب تونس يف العرص الوسيط:

إفريقية من اإلمارة التابعة إىل السلطنة املستقلة

وقد نتج من رحيل الفاطميي عن إفريقية وتوجههم إىل مرص فراٌغ سيايس سيؤدي إىل دخول املنطقة يف فوىض عارمة، ساعدت 

عىل صعود الحفصيي الذين كانوا موالي بادئ األمر للدولة املُوّحدية يف الغرب وُمشاركي يف نهوضها. وستتمكن األرسة الحفصية من 

استعادة استقالل املنطقة، خصوًصا يف القرن الثالث عرش، إذ تمّكنت من تثبيت استقالل بني حفص كعائلة حاكمة، ومن تثبيت مجال 

إفريقية كمجال للسلطنة سعى فيها بعض السالطي لتبّني مرشوع الخالفة اإلسالمية. وعىل الرغم من هذا االستقالل، عانت الدولة 

الحفصية فرتات ضعٍف ووهٍن وفقداٍن للُمبادرة، وال سيما يف املجال العسكري والبحري واالقتصادي.

ويف الفصول الالحقة، انتقل املؤّلف إىل الحديث عن جملة من البنيات املادية واالجتماعية والذهنية التي أّثرت يف تطور منطقة 

إشكالًيا  سؤااًل  واضًعا  والصحراء،  البحر  بي  إفريقية  موقع  بدراسة  الثالث  الفصل  فاستهل  التاريخية.  محطاتها  كّل  ورافقت  إفريقية 

رئيًسا عن كيفية تأثري منطقة إفريقية وتأّثرها بموقعها الجغرايف بي سهول سائلة وسهول متحركة )ص 105(. وقد تّم رصد هذه العالقة 

بناًء عىل التطور الزمني خالل العرص الوسيط، بدًءا بمرحلة السطوة عىل البحر، ثّم مرحلة فقدان املبادرة البحرية، وأخريًا مرحلة الغلبة 

األوروبية عىل البحر وأثر ذلك يف رجوع جزء ُمهّم من إفريقية إىل طابع البداوة.

أّما املرحلة األوىل، فقد تميزْت باإلمكانات التي منحتها املالحة البحرية للعرب من أجل تحقيق انتصاراتهم يف شمال أفريقيا، من 

ن من فرض السيطرة عىل السواحل. ولم يكن ذلك ليتأىّت لوال توارث العرب شؤون املالحة البحرية  خالل تسهيل اإلمداد الذي مكَّ

وخربتهم بها، وُيوازي ذلك أيًضا ضعف النشاط البحري البيزنطي. وقد كان ملرحلة السيطرة أثٌر كبري يف استكمال السيادة عىل مجاٍل 

أصبح الحكم فيه ينحو نحو االنفصال عن املرشق والسعي السرتجاع دور إفريقية يف العهود السابقة عىل اإلسالم )ص 111(. كما توازت 

هذه السيطرة العسكرية بسيطرة عىل الجانب االقتصادي من التجارة البحرية، فقد اضطلعت إفريقية بدور املحور املركزي الذي يربط 

التجارة بالرشق وبالجزر القريبة منها أيًضا.

وأّما املرحلة الثانية التي فقدت فيها إفريقية املُبادرة البحرية، فقد شهدْت انتعاش العالم الغريب املسيحي وبداية اسرتجاع سيطرته 

بالتدريج عىل البحر املُتوسط. وقد تزامنت هذه السيطرة مع تراجع العالم اإلسالم نحو الداخل؛ وبذلك عّوضت إفريقية السهول السائلة 

بالسهول املُتحركة، وهو ما أدى إىل تحّول عوائد إفريقية من نمط مديني ُمرتبط باملدن البحرية، إىل نمط بدوي يتماىش مع طبيعة املُناخ 

الصحراوي. غري أنَّ هذا التحول تسبَّب به أيًضا انتقال الفاطميي من إفريقية إىل مرص ومجيء بني هالل إىل البالد، وهو أمٌر كّرس نمط 

إنتاٍج يعتمد عىل التجارة، واضطلع بدور الوساطة بي الصحراء يف الجنوب والعالم األورويب يف الشمال.

وأّما املرحلة الثالثة، وهي ستتميز بالغلبة األوروبية عىل البحر، فقد بدأت منذ منتصف القرن الثاين عرش، واستمرْت حتى نهاية العرص 

الوسيط؛ ذلك أّن أوروبا لم تسيطر عىل الجانب التجاري من املالحة البحرية فحسب، بل إنها سيطرت عىل الجانب العسكري أيًضا. 

العالم اإلسالمي، تعطلت مختلف األنشطة املُرتبطة بالسواحل اإلسالمية )ص 119(، وتحّول  فمنذ انطالق الحمالت الصليبية نحو 

البحر من مصدٍر للزرق والتجارة، إىل مصدر للخوف واملصائب. ولعّل الحلول الدبلوماسية للدولة الحفصية مع أوروبا، وهي حلول ُمتمثلة 

بمعاهدات السلم والتجارة، تعكس عىل نحٍو بارز غلبة أوروبا عىل البحر املتوسطي. غري أّن ذلك لم يمنع وجود بعض مظاهر االنتعاش 

االقتصادي املُرتبط بالوجود األورويب وسيطرته. ويمكن رصد ذلك يف نشأة عدد من املؤسسات؛ كالديوانة والفنادق والقنصليات.

أّما السهول املُتحركة، فقد ظلْت مجااًل يّتصف بالخطورة ويف الوقت نفسه اضطرت الدولة، سواء كان ذلك يف العهد األغلبي أو 

العاملية. وتربز خطورة هذا  التجارة  التجارية ولدورها كوسيط يف عملية  للطرق  تأميًنا  الحفيص، إىل فرض سيطرتها عليها  أو  الفاطمي 

املجال يف أنه مقّر ملختلف الحركات االحتجاجية كالصفرية والخوارج واإلباضية، وقد ازدادت صعوبة السيطرة عىل هذا املجال مع دخول 
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بني هالل للمنطقة. أّما مزاياه، فتتجىل يف أنه الطريق الوحيدة لقوافل الّترب والذهب والعبيد وامللح املقبلة من جنوب إفريقية. وهكذا، 

أصبح من الرضوري بالنسبة إىل السلطان أن يفرض سلطته عىل املسالك املؤدية إليها.

ويف الفصل الرابع، حاول املؤلف استكشاف البنية االجتماعية التي واكبت تطورات إفريقية يف العرص الوسيط؛ يف العهد البيزنطي 

وعىل  وعرب.  وأفاريق  وروم  بربر  بي  وتنوعها  اإلثنية  املكونات  عن  البداية  يف  الحديث  فجاء  تاله.  الذي  اإلسالمي  العريب  العهد  ويف 

الرغم من الغموض الذي قد يلّف الحديث عن األفاريق، خصوًصا مع ندرة املصادر حولهم )ص 167(، فإّن الراجح أّن هذه الفئة من 

السكان من املرتومني الذين انخرطوا يف نمط الحياة الرومي وانصهروا فيه، ولعلهم من املُولدين من الروم مّمن رافقوا الحمالت األوىل 

لإلمرباطورية البيزنطية إّبان سيطرتها عىل إفريقية. كما أّن العرب لم يكن وفودهم رهي مرحلة الفتح، بل ُيمكن رصد ُقدموهم كذلك 

مع هجرات بني هالل، ومع هجرات األندلسيي أيضا.

إنَّ دراسة الفئات اإلثنية، إّبان دخول العرب إلفريقية، يسمح بتتبع التغريات التي طرأت عىل املنطقة وما استتبع ذلك من تطورات 

التاريخية تسمح  املُعطيات  أّن  اليهودي واملسيحي، وال سيما  الذمة بمكّونيهم  الفصل إىل أهل  اجتماعية. وقد جرت اإلشارة يف هذا 

العهدين  ثّم  األغلبي،  العهد  يف  باملسلمي  ربطتهم  التي  العالقات  مختلف  خالل  من  إفريقية،  مجتمع  داخل  الفئة  هذه  ثقل  بتأكيد 

الفاطمي والحفيص. وهي عالقات اتسمْت حيًنا بطابع األزمة والتضييق عليهم كما هي الحال يف العهد األغلبي، واتسمْت حيًنا آخر 

بهامش كبري من التسامح، إىل حّد إرشاكهم يف الشأن العاّم ويف دواليب الُحكم كما هي الحال مع الفاطميي.

أشار املؤلف أيًضا إىل التقسيم الفئوي ملجتمع إفريقية، إذ إّن التمايز بينهم كان واضًحا يف العرص الوسيط، عىل الرغم من عدم 

تكتلهم كطبقات. ويف هذا الصدد، ُيمكن اإلشارة إىل فئات بارزة من قبيل األرستقراطيي والجند والتجار والفالحي، ثّم بقية املُجتمع 

التي عادًة ما تتحدث عنها املصادر واصفًة إّياها بالدهماء والعاّمة. وكّل هذه الفئات عاشت داخل فضاٍء عمراين شهد العديد من التطورات، 

بدايًة من تحّول مركز املدينة من نموذج الساحة العامة الرومانية إىل املركب الديني بعد دخول املسيحية إىل إفريقية، ومرورًا باملُدن التي 

شّيدها العرب بعد دخولهم، والتحول امللحوظ من الحوارض الساحلية إىل الحوارض يف الداخل والقريبة من الصحراء.

الُحكم  مع  السواحل  طول  عىل  انترشت  التي  الرباطات  ذلك  ومن  املُدن،  غري  عمرانية  رصوح  تشييد  أيًضا  املنطقة  عرفْت  كما 

األغلبي، والتي امتزج فيها الهاجس العسكري بالديني، لتتحول يف العصور الالحقة مع الفاطميي والحفصيي إىل مراكز تجري فيها 

تنشئة رجال التصوف. وجدير بالذكر، كما ُينبه عىل ذلك املُؤلف، أّن الحركة العمرانية عرفْت مع خروج الفاطميي من إفريقية انكماًشا 

ملحوًظا، وتحواًل من املدينية إىل البداوة، مع خفوت دور املدن الكربى، واستقالل كّل واحدة بشؤونها األمنية واالقتصادية.

أّما الفصل الخامس واألخري، فقد خّصصه املؤلف للتطرق إىل البنيات الذهنية من خالل الرتكيز عىل الُنخب الفكرية يف إفريقية 

إّبان العرص الوسيط. فقد شهدت املنطقة مراحل ُمختلفًة من التنوع الفكري الذي تمتّد جذوره إىل ما قبل اإلسالم )ص 231(، والذي 

زاده اإلسالم إثراًء وتنوًعا. غري أنَّها تعددية لم تكن لتسلم من اإلطار العاّم الذي طبع العرص الوسيط، إذ كان التسلط وُمحاولة فرض 

اآلراء الدينية، ولو بالقوة وحّد السيف، هو الّسمة الغالبة عىل العديد من املحطات القاتمة يف تاريخ إفريقية. وعىل الرغم من ذلك، استطاع 

املؤلف أن ُيقّرب القارئ من تطّور الُنخب الفكرية التي شهدتها إفريقية.

يف هذا السياق يمكن أن نذكر العالقات الشديدة التعقيد التي ربطت علماء الدين بالسلطة الحاكمة. ففي حي ظهرت فئة ُتؤيد 

الطائفتي،  وبي  لها.  االنصياع  وترفض  الحاكمة  السلطة  ُتعارض  أخرى  فئة  بقيت  وأفعاله،  قراراته  عىل  الرشعية  وُتضفي  السلطان 

ظهرْت فئة الُزهاد واملُتصوفة؛ من املُستقرين يف املُدن والحوارض أو السائحي بي الرباطات، وهي فئة تنهج منًحى حيادًيا يف العالقة 
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مراجعات كتب
 عرض كتاب تونس يف العرص الوسيط:

إفريقية من اإلمارة التابعة إىل السلطنة املستقلة

العوامل  للعديد من  نتيجًة  الفئة،  أّن هذه  الُدنيوية. غري  َتوق إىل األطماع  أّي  البعيدة عن  الروحية  الحياة  بالُسلطان، وُتكّرس مسلك 

الثقافية واالجتماعية، سوف تنتقل من قيامها بدور الوساطة بي اإلنسان وربه إىل الوساطة بي الرعية والسلطان، بل إنها ستقوم أحياًنا 

وما  املُتصوفة  إىل سلطة  فتلجأ  لرعاياه.  األمن  توفري  السلطان عىل  ُقدرة  الحروب وعدم  أوقات  السلطة )ص 252(، وال سيما يف  مقام 

تمنحه إّياها من أمٍن روحي ونفيس.

بأدوار مركزية،  تونس  قامت  فقد  الوسيط؛  العرص  )تونس( يف  إفريقية  تاريخ  أهمية  الكتاب مدى  الجولة بي فصول  تؤكد هذه 

وانخرطت يف رسم معالم حضارات املُتوسطي، سواء كان ذلك يف فرتة حكم اإلمرباطورية الرومانية ووريثتها البيزنطية، أو عند دخول 

اإلسالم إىل الحكم الحفيص للمنطقة. وخالل هذه الفرتة الطويلة انتقلت إفريقية أكرث من مّرة من إمارة تابعة إىل سلطة ُمستقلة، بل 

استطاعت - كما يؤكد ذلك املؤلف - أن تتبّوأ مكانًة مركزيًة يف الحضارة اإلسالمية بعد أن أعلن الفاطميون استقاللهم، ونافسوا برضاوة 

كالًّ من العباسيي ببغداد واألمويي باألندلس يف رشعية االستحواذ عىل الخالفة اإلسالمية.

داخل هذا السياق، وباألخذ يف الحسبان ملكانة إفريقية يف العرص الوسيط، إضافًة إىل الُبعد املنهجي الذي عالج به املؤلف تاريخ 

املنطقة، يف اإلمكان القول إّن كتاب تونس يف العرص الوسيط هو كتاب يستند إىل ثالثة ُمرتكزات أساسية تسمح بتوسيع فائدة البحث 

وتخّطي املحّلية يف دراسة حالة إفريقية، لتشمل بذلك كّل املُهتمي بالكتابة التاريخية. فهذا الكتاب يشتمل، أواًل، عىل دراسة ملُختلف 

العالقات التي ربطت اململكات اإلسالمية يف العرص الوسيط؛ من خالل الرتكيز عىل إفريقية كُمنطلق يشتبك ويتقاطع مع الرشق والغرب 

اإلسالميي، فضاًل عن ُمختلف العالقات بي املُسلمي والبيزنطيي التي عادًة ما كانت تدور رحاها يف إفريقية. ويتجىّل املُرتكز الثاين يف 

االستفادة من الكتابة التاريخية كنافدة عىل املُجتمع ومقياس لرصد مدى ظهور الوعي بالتبعية أو االستقالل عن السلطة األجنبية. وأّما 

املُرتكز الثالث، فهو ذو ُبعد منهجي، يتمثل بالدراسة التي قّدمها املؤلف ملُختلف البنيات املادية واالجتماعية والذهنية إلفريقية يف العرص 

الوسيط، والتي ُيمكن من خالل األخذ بمنوالها أن نكتب تاريًخا للعديد من األمصار العربية وغري العربية، رشًقا وغرًبا.
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مراجعات كتب البعثات التعليمية يف عهد السلطان موالي الحسن

تقديم

م للكتاب إبراهيم القادري بوتشيش، وقال إّن الباحَث، جمال حيمر، "أحسن اختياَر املوضوع" )ص 6(. ويف نظره، فقد "نحت الباحُث  قدَّ

سؤاَل البعثات التعليمية املغربية يف عهد السلطان الحسن األول نحو أوروبا عىل الرغم مما يحمله الخوُض يف تفاصيل هذا السؤال من شحنة 

استشكالية ومفاهيم ملتبسة ومعقدة، جعلت األبحاَث السابقة ال تجرؤ عىل املغامرة باقتحام هذا املوضوع الشائك" )ص 6 - 7(. وبالنسبة إليه، 

فإّن "الكتاب يعترب- دون مدافع - قيمًة مضافًة ووزًنا من العيار املعريف الثقيل الذي يرشف الخزانة التاريخية املغربية" )ص 9(. من جانب آخر، 

عالج املؤلف، يف نظر بوتشيش، إشكاليات هذا الكتاب بنوع من االحرتاف التاريخي القائم عىل منهج متكامل زاوج بي االستنباط واالستقراء 

لدراسة هذه التجربة اإلصالحية اعتماًدا عىل رصيد توثيق متعدد ومتنوع املظان )ص 7(. ويستمر بوتشيش يف التعريف بجمال حيمر قائاًل 

عنه إّن له قدرة عىل "التماهي مع الطريقة التوثيقية املؤصلة التي تحيل عىل طريقة املؤرخي الكبار من طينة النجلوا" )ص 8(. ومن جانب 

آخر، يشكل الكتاب يف نظره "مرجًعا مهًما وأساسًيا ال يستغني عنه أي باحث يف القرن التاسع عرش" )ص 9(.

تدفعني هذه املالحظات إىل قراءة الكتاب برؤية نقدية ومقارنة متوخًيا بذلك مناقشة املعلومات الواردة فيه ومساءلة اإلشكاليات املتناثرة 

بي صفحاته ظاًنا أّن عمليَة النقد التاريخي لبنٌة أساسية يف تطوير البحوث وتجويدها.

بداية لم يرش املقدُم )القادري بوتشيش، الباحث املتخصص يف تاريخ املغرب الوسيط( وال املؤلف )املتخصص يف التاريخ املعارص( إىل 

أصل الكتاب؛ وهو عبارة عن أطروحة جامعية أنجزها جمال حيمر بكلية اآلداب بمدينة فاس. وكان األوىل، من الناحية العلمية، اإلشارة إىل 

ذلك توضيًحا للقارئ وتنويرًا له بأصل الكتاب ومنبته. فالكتاب، يف أصله، عبارة عن بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ الحديث 

واملعارص، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس، 1987 - 1988م؛ وإذا كان الكتاُب الذي نناقشه اآلن قد صدر سنة 2015، بدعم من وزارة 

الثقافة، فإّن الفرتَة الفاصلَة بي مناقشة األطروحة وبي إصداره تكاد تقارب الثالثي سنة؛ وكنا ننتظر أن يدعم الباحُث كتاَبه بما استجد من 

دراسات وما توافر من وثائق ُترثي املوضوع وتمأل بياضاته املعرفية وثقوبه املنهجية؛ وهي جوانب نتناولها يف حينها.

قّسم جمال حيمر موضوعه إىل ثالثة أبواب، تناوَل يف الباب األول املصادَر التي أوحْت بفكرة البعثات، وجزَّأه إىل فصلي، تطّرق يف 

الفصل األول إىل ما سماه مصادر داخلية ممثلة يف بعض الرؤى النظرية حول إصالح الجيش ويف تقارير الرحالت السفارية. ويف الفصل 

الثاين عالج املصادَر الخارجية؛ وتتجىل يف الحضور األجنبي ويف التأثري املحتمل لتجربة محمد عيل يف مرص. أما الباب الثاين، فتناول يف ثناياه 

مسألة البعثات التعليمية إىل الخارج ووزعه إىل فصلي؛ ففي الفصل األول حلل الجوانب التنظيمية والعملية للموضوع وقسمه إىل ثالث 

مظان بحثية؛ وهي اإلجراءات اإلعدادية واألصول االجتماعية ألفراد البعثات والنفقات املالية؛ أما يف الفصل الثاين املعنون بمقاصد البعثات 

ره بتوضيحات أولية أعقبه بالحديث عن البعثات نحو مرص ثم البعثات نحو أوروبا )جبل طارق وإنكلرتا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا(. ويف الباب  فصدَّ

الثالث، أورد الباحُث حصيلَة التجربة اإلصالحية من خالل فصل أول عالج النتائَج العملية من النواحي العسكرية والدبلوماسية واإلدارية 

والنتائج العلمية. ووقف يف الفصل الثاين عند أسباب فشل البعثات التعليمية، وختم موضوعه بخالصة عامة، وبالئحة املالحق والبيبلوغرافيا.

موضوع البيبلوغرافيا، وإشكالية البحث والتنقيب

اعتمد الباحث بيبلوغرافيا متنوعة، وظف أغلبها بشكل متناسق، وعىل الرغم من ذلك، أسجل املالحظات اآلتية:

أورد جمال حيمر وثائق الخزانة العامة بتطوان )خ. ع. ت.(، بأرقام املحافظ، رقم 5 - 7 - 8 - 10 - 13 - 14 - 15، وهو ترتيب ال يفيد 

الباحثي، وكان األوىل تسجيل رقم املحفظة وتاريخها ورقمها ومضمونها، كما سنبي يف ما بعد. ويف عالقة باملوضوع قال يف بداية مؤلفه: 

"بعد تصفح أغلب املحافظ املحتوية للوثائق الرسمية الخاصة بعد السلطان الحسن األول بالخزانة الحسنية، وبعد مراجعة أغلب املراسالت 

التي تبودلت بي الحسن األول ونائبه الطريس بالخزانة العامة بتطوان، فإين لم أظفر منها بيشء يذكر، عدا بعض الوثائق القليلة التي 
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تخص الجوانب املرتبطة من بعيد بموضوعنا" )ص 14(؛ وهو قول ال ُيستساغ جملة وتفصياًل، ذلك أن العدد األدىن من الوثائق ذات 

العالقة املبارشة بموضوع البعثات التعليمية املغربية نحو الخارج تقارب الخمسي وثيقة )بالخزانة العامة بتطوان(، وهي ذات أهمية تاريخية 

قصوى؛ وغاب أغلُبها يف بحث املؤلف. وإفادة للباحثي نورد بعضها باملعايري التوثيقية الالزمة )لم نرد إيراد الخمسي رسالة املخزنية ذات 

العالقة املبارشة باملوضوع، لكن أوردنا عينة محدودة للتوضيح بأرقامها وأطرافها األساسية(:

ӵӵ.148 / 6 رسالة الحسن األول إىل النائب محمد الطريس بتاريخ  20 آب/ أغسطس 1883م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.111 / 34 رسالة محمد بن العريب إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 9 شعبان 1301ه/1884م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ ،سفري أملانيا، إىل الحاج محمد بن العريب الطريس بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 1885م، خ.ع.ت ،Theodor Weber رسالة تيودور ويبري

محفظة 18 / 48.

ӵӵ.2 / 4 رسالة املوىل الحسن األول إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 11 ترشين األول/ أكتوبر 1885م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.67 / 71 رسالة محمد بركاش إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 1886م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.101 / 5 رسالة املوىل الحسن األول إىل الحاج محمد الغسال بتاريخ 29 أيار/ مايو 1887م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.75 / 10 رسالة الحسن األول إىل القائد محمد بن عبد الصادق، بتاريخ 8 كانون األول/ ديسمرب 1891م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.102 / 14 رسالة املوىل عبد العزيز إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 20 ترشين الثاين/ نوفمرب 1895م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.14 / 145 رسالة املوىل عبد العزيز إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 27 شباط/ فرباير 1896م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.107 / 57 إىل النائب محمد الطريس يف 7 أيار/ مايو 1896م، خ.ع.ت، محفظة Malmoussi رسالة ماملويس

ӵӵ.15 / 24 رسالة أحمد بن موىس إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 8 تموز/ يوليو 1897م خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.131 / 24 رسالة أحمد بن موىس إىل أمناء مرىس طنجة بتاريخ  24 كانون الثاين/ يناير 1898م، خ.ع.ت، محفظة

ӵӵ.18 / 120 رسالة املوىل عبد العزيز إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 13 ترشين األول/ أكتوبر 1900م، خ.ع.ت، محفظة

الرثية  بتطوان  العامة  الخزانة  وثائق  املغربية من دون االطالع عىل  التعليمية  البعثات  التنقيب يف موضوع  الباحث  يستحيل عىل 

واملتنوعة. من هذا الجانب، كان منتظرًا أن تضعَف املادة املصدرية التي اعتمدها الباحُث، كما كانت مادة البحث واستنتاجاته قارصًة من 

دون توضيح املبهم من املوضوع وخاصة يف جوانب التمويل وبعض اإلشكاالت العالقة التي كانت مادة للمراسالت املخزنية املذكورة أعاله، 

وهي جوانب نتناولها الحًقا.

ح الباحُث قائاًل: "وأهم الوثائق التي ارتكز عليها بناء هذه الدراسة ...، مجلُة الوثائق التي تصدرها مديرية الوثائق  من جانب آخر رصَّ

امللكية بالرباط وخاصة يف عددها الثالث" )ص 14(. ويبدو أن الباحث لم يحّي معلوماته واقترص عىل إيراد املجموعتي الثالثة والرابعة، 

يف حي أننا بصدد إصدارات جديدة ومهمة وذات عالقة مبارشة باملوضوع، وهي مع أهميتها ال نجد لها أثرًا يف مؤلف جمال حيمر، وهي:

ӵӵ مجموعة الوثائق، العدد األول 1976م؛ مجموعة الوثائق، العدد الثاين 1976م؛ مجموعة الوثائق، العدد السادس 1987م؛ مجموعة

الوثائق، العدد السابع 1989؛ مجموعة الوثائق، العدد العارش 2000م؛ مجموعة الوثائق، العدد الثاين عرش 2008م.

ويف عالقة باملوضوع تتوافر مديرية الوثائق امللكية عىل وثائق تاريخية أخرى ال نجد لها صدى يف كتاب "البعثات التعليمية"، مع 

أهميتها وسهولة الحصول عليها.

كما نتوافر عىل رسائل ذات قيمة تاريخية متميزة أوردها خالد بن الصغري، "املغرب يف األرشيف الربيطاين"، وهي وثائق ال نجد لها أثرًا 

يف كتاب البعثات التعليمية لجمال حيمر؛ ومنها عىل سبيل الحرص:

ӵӵ.F.O.174 / 89 ،بتاريخ 13 كانون الثاين/ ديسمرب 1877م ،John Hay Drummond Hay رسالة موىس بن أحمد إىل جون دريموند هاي
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ӵӵ.F.O.174 / 144 ،1884 رسالة دريموند هاي إىل بركاش يف 17 ترشين الثاين/ نوفمرب

ӵӵ.F.O. 174 / 144 رسالة جون دريموند هاي إىل محمد بن العريب بن املختار، بتاريخ 6 أيار/ مايو 1885 )21 رجب 1302(، وثيقة

ويف ما يخص الكتابات املصدرية الخاصة باملوضوع فهي متناثرة، وقد حاول الباحث جمَعها والتنسيَق بينها، واعتمد يف ذلك عىل مصادر مهمة 

من قبيل  إتحاف أعالم الناس...  والعز والصولة...  والدرر الفاخرة البن زيدان، مع تسجيل غياب كتاب العالئق السياسية للدولة العلوية.

لم يحّي جمال حيمر معلوماته التوثيقية، فقد ضمت الئحة البيبلوغرافيا مجموعة من املصادر املخطوطة، منها عىل سبيل املثال، 

الدراسة.  الذي عرب  الصغري  الباحثة األمريكية سوزان ميالر بمشاركة خالد بن  الصفار إىل فرنسا، وقد جرى تحقيُقها من طرف  رحلة 

واملرشيف محمد بن مصطفى، الحلل البهية يف ملوك الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غري املتناهية، دراسة وتحقيق: إدريس بوهليلية، 

منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 2005، الجزآن األول والثاين. ويعد كتاب االستيطان والحماية باملغرب 

ملصطفى بوشعراء، مؤلًفا جديرًا بالقراءة واالستفادة بالنظر لحجم الوثائق التي وظفها يف محور البعثات التعليمية، وكان بإمكان الباحث 

االستفادة منها يف بناء موضوعه التاريخي.

بالنظر للمالحظات التي سجلناها أعاله، يبدو أن الرصيد البيبلوغرايف الذي اعتمده جمال حيمر يحول دون مقاربة املوضوع بشكل 

مناسب ودقيق، وهو رصيد لم يطرأ عليه تحول كبري من إنجاز أطروحته األصلية منذ ما يقارب الثالثي سنة.

فكرة البعثات، أصلها ودوافعها

بدأ جمال حيمر موضوعه/ إشكاليته بإثارة سؤال إشكايل صاغه كاآليت: هل صدرت فكرُة إرسال بعثات للتكوين والدراسة بأوروبا 

باقتناع من السلطان، وجاءت كخطوة أملْتها مواطُن الضعف يف األجهزة املؤطرة لبنية املخزن من إدارة وجيش، أم كانت مجرد استجابة 

ألحد مقرتحات و"نصائح" الخرباء والقناصل األوروبيي )ص 19(؟

وبحس استقرايئ حاول الباحُث اإلجابَة عىل السؤال بالتمهيد له بمجموعة من الضوابط التاريخية، وقدم لها قائاًل: إن كل املبادرات 

اإلصالحية جاءت يف الغالب من الجهات الرسمية وتمت عىل يد الدولة إن لم تكن أحياًنا عىل يد السلطان )ص 19(.

وضمن السياق اإلصالحي نفسه، ومقدمات إرسال البعثات التعليمية إىل الخارج، أشار الباحُث إىل ما يمكن تسميته بنظرية االستعداد 

هت أساًسا إىل األطراف املخزنية، والتي  التي ِصيغت مضاميُنها إثر الصدمات العسكرية القوية التي تعرض لها املغرب )إيسيل، وتطوان( وُوجِّ

قد تكون أحد أهم األسباب التي دفعت نحو هذا اإلرسال، وقد اختار املؤلُف الوقوَف عند "كل إحالة إىل الغرب تفيد اإلعجاَب بعنارص قوته 

العسكرية أو ترصح بتقليد نظام جيشه أو توحي بأسباب قوته" )ص 23 - 24(؛ ويف نظره، فإّن "خلو هذه التآليف من اقرتاح رصيح ومبارش 

يقيض بإيفاد بعثات دراسية إىل أوروبا، ال يمنع من تصنيفها كباعث من بواعث هذا اإلصالح" )ص 30(.

من جانب آخر أثار الباحُث دوَر الرحالت السفارية يف تنبيه املخزن إىل رضورة األخذ بفكرة البعثات إىل الخارج؛ واعتمد أساًسا عىل رحلة 

الصفار إىل فرنسا )1845 - 1846(، وهو اختيار جيد بالنظر إىل تاريخ الرحلة وظروفها العسكرية والسياسية، إال أن ما يؤخذ عليه اعتماُده يف 

مقاطع عديدة عىل املخطوط املوجود بالخزانة الحسنية، علًما أّن النسخة محققة بشكل جيد ومفيدة.

كما اقتبس أكرث من مرة مضمون الرحلة من تاريخ تطوان ملحمد داود )الجزء 3، ص 307(، وهو اقتباس تكرر يف مناسبات عدة، عىل 

الرغم من أّن النص السفاري األصيل موجود لديه واستشهد به مرارًا.

وردت عبارة الفتة لدى الصفار، فقد أشار إىل وجود "سبعة من أهل مرص ... ومعهم هنالك غريهم جملتهم نحو 60، أرسلهم محمد بن 

عيل لهنالك لتعلم العلوم التي ال توجد إال عند هؤالء القوم". وكان األوىل ربطها بعبارة مهمة وردت لدى عبد الرحمن بن زيدان، فقد ذكر أّن 
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موالي الحسن "اهتم اهتماًما خاًصا بتوجيه البعثات العلمية إىل أوروبا لتعلم اللغات والفنون والصنائع مثلما فعل محمد عيل بمرص")1) مما 

يفيد بوجود فرضية تأثري إشارة الصفار يف موضوع إرسال بعثات تعليمية إىل أوروبا.

ضمن هذا السياق، يمكن اعتباُر إشارة الصفار السالفة مقدمة موضوعية نبهت املخزن إىل رضورة اتباع املسلك املرصي نفسه؛ أي 

إرسال بعثات تعليمية إىل أوروبا، خاصة إذا علمنا أّن رحلة الصفار لم تكن سوى تقرير ُرفع إىل الدوائر املخزنية العليا للدراسة واالستثمار.

أثناء حديثه عن رحلة "االبتسام عن دولة ابن هشام"، قال املؤلف: "وتحتفظ الخزانة الحسنية بنسخة ملخطوط مجهول ... والذي 

لخصه محمد الحجوي بعنوان )اختصار االبتسام(" )ص 61(، وكان حرًيا بالباحِث التحقُق من املوضوع/ املخطوط، ومؤلفه الذي وصفه 

باملجهول وهو معلوم. ونقدم التوضيح اآليت الخاص بهذا املصدر الذي أصبح معلوًما: أبو العالء إدريس، "مخطوط االبتسام عن دولة ابن 

هشام أو ديوان العرب يف أخبار أهل الثالث عرش، تحقيق ودراسة لقضايا تواصلية": نور الدين بيطاري، أطروحة لنيل الدكتوراه يف اآلداب، 

وحدة تاريخ اإلسالم وحضارته، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة، السنة 2006م.

إثر هذه التوطئة ناقش الباحُث دوَر الحضور األجنبي يف موضوع البعثات وأثار السؤال اآليت: "إن الحديَث عن هذه اإلصالحات 

املزعومة يدفعنا إىل التساؤل حول ما إذا كانت فكرة إرسال البعثات الطالبية إىل الخارج قد تبناها السلطان الحسن األول بإيعاز أو اقرتاح من 

إحدى الدول األوربية؟" )ص 46(. وبإيراده مجموعة من الشواهد يقول الباحث "إّن الدور األجنبي، وإن لم يكن وراء خلق هذه املبادرة، 

فقد عمل عىل محاولة تبنيها" )ص 56(.

زيارته  فقبيل  الخارج؛  نحو  التعليمية  البعثات  إرسال  موضوع  بلورة  يف  محورًيا  دورًا  لربيطانيا  أّن  ونظن  حيمر  جمال  مع  ونختلف 

بعض  إدخال  عىل  الشاب  السلطان  لحث  جهدي  "سأبذل  قائاًل:  مراسالته  إحدى  يف  هاي  دريموند  جون  أورد  للسلطان  الدبلوماسية 

اإلصالحات والتحسينات")2). واقرتح عىل السلطان توجيه بعض الرعايا املغاربة للتكوين بجبل طارق.

ودار بي الرجلي حوار، نعتقد بأهميته يف الكشف عن الدور املحتمل إلنكلرتا يف بلورة فكرة إرسال البعثات التكوينية إىل أوروبا: قال 

هاي: "أوضَح السلطاُن بأن األمية منترشة بي رعاياه وبأنهم ال ينضبطون لقانون ...، وأجبته قائاًل: طلبُت يف السني األخرية من الحكومة 

الربيطانية السماح ملئتي من رعايا جاللتكم للتكوين بجبل طارق ... وقد قبلت الحكومة الطلب وتم إرسال 200 مغريب، ومكثوا هناك ما بي 

سنتي وثالث سنوات ...")3). وهو قول يؤكد دور الخارجية الربيطانية يف بلورة موضوع إرسال البعثات التعليمية املغربية نحو بريطانيا وجبل 

طارق ويعضد ذلك املراسالُت التي أوردها خالد بن الصغري يف مؤلفاته الثالث املذكورة آنًفا، ولم يلتفت إليها األستاذ جمال حيمر يف كتابه.

الجوانب التنظيمية

يف ما يخص الجوانب التنظيمية ملوضوع البعثات التعليمية، اسرتسل الباحُث يف ذكر املؤسسات التعليمية التي هّيأْت أفراد البعثات لاللتحاق 

بالخارج، ومنها املدرسة التي أسسها محمد الرابع بجوار القرص السلطاين بفاس "كمؤسسة متخصصة يف تعليم ثلة من الطلبة علوم الهندسة 

والحساب والتوقيت والهيئة والتنجيم" )ص 68( ومدرسة األلسن بطنجة، ويبدو أنها لم تخضع لنظام درايس محدد؛ وضمن هذا اإلطار أورد 

الباحُث مجموعة من الشواهد التي تؤكد ذلك حيث إّن مدة التكوين لم تكن متجانسة ولم تخضع ملعيار تربوي محدد )ص 73 - 74 - 75(.

محمد الصفار، رحلة الصفار إىل فرنسا 1845 - 1846م، سوزان ميالر )دراسة وتحقيق(، خالد بن الصغري )مرتجم، ومشارك يف التحقيق(، )الرباط/ الدار البيضاء:   1

منشورات كلية اآلداب بالرباط، ومطبعة النجاح الجديدة، 1995(، ص 185.

2 Brooks Louisa Annette, A memoir of Sir John Drummond Hay (London: John Murray, 1896), p. 307.

3 Ibid., pp. 279 - 280.
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من جانب آخر قال جمال حيمر: "إن مدة التكوين األويل كانت غري كافية لتجعل الطلبة مؤهلي باملستوى املطلوب ملتابعة تكوينهم 

وتعميق معارفهم يف معاهد أوروبا" )ص 75(، يف حي ذكر أّن مدة التكوين التي استفاد منها املتعلم الطاهر محمد ومحمد الكعاب استغرقت 

ست سنوات )ص 72(، وهي مدة طويلة تحتاج إىل استقراء وبحث عن األسباب التي قد تكون وراء طول املدة التكوينية، كما أنها تناقض 

قول الباحث: "إن مدة التكوين األويل كانت غري كافية".

عملية االنتقاء، تناقضات وإشكاالت

بالنسبة إىل األصول االجتماعية ألفراد البعثات التعليمية، أجاد الباحُث يف مقاربة املوضوع وبّي األصول املختلفة ألفراد البعثات من 

عائالت عريقة ومن أفراد الجيش ومن عائالت تنتمي إىل دائرة العلم. وما غاب عن األستاذ جمال حيمر الربط بي عدم فاعلية االنتقاء 

وغياب مؤسسات تربوية شاملة تعفي املخزن من عمليات االختيار التي اتسمت بالعشوائية وغياب التنظيم، ولعل ذلك ما كان يثري مشاكل 

تستدعي إرجاع بعض املتعلمي. ومن ثنايا بعض املراسالت يتضح أّن بعض األفراد عانوا مشاكل مالية عويصة، وأّن آخرين لم يرغبوا يف 

االلتحاق بالخارج طالبي الشفاعة من ممثيل املخزن الذين كانوا يرشفون عىل عمليات االنتقاء.

يف اآلن نفسه، نجد أشخاًصا قليلي طلبوا استفادة أبنائهم من السفر الدرايس للخارج، ونقرأ هذه املعاين يف رسالة سلطانية متميزة ورد 

فيها ما ييل: "... وبعد فقد أخربنا الحاج عبد الرحمن بن إدريس الطنجي أّن له ولًدا طالًبا بلغ مبلغ الرجال، وطلب من جانبنا العايل بالله انتظامه 

يف جملة من يتوجه بقصد التعلم عند بعض األجناس فساعدناه عىل ذلك ...")4). وهو اختيار استثنايئ، ذلك أّن العديد من اآلباء كانوا 

يطلبون الشفاعة درًءا إلرسال أبنائهم للتكوين بالخارج، كما يتضح من رسالة مخزنية وجهها محمد بركاش إىل النائب محمد الطريس ورد 

فيها: "... وهؤالء املتعلمون هم غاية ما تيرس يف الوقت مع طول املدة وكل من توفرت فيه الرشوط ال يسمح به أهله وال يخفاك كرثة الشفعاء 

الذين يتعني قبول شفاعتهم ...")5)؛؛ وهي معلومات موثقة غابت عن جمال الحيمر وأثثت بياضات عميقة يف مضمون اجتهاده التاريخي.

إشكالية التمويل

قال املؤلف بخصوص تمويل أفراد البعثات التعليمية بالخارج، إّن "املصادر املتوافرة تلوذ بالصمت بخصوص هذا الجانب، باستثناء 

بعض اإلشارات املقتضبة التي ال تسعف الدارَس يف تقديم صورة واضحة ومفصلة حول التغطية املالية للبعثات الطالبية" )ص 79(.

وعكس ذلك تقدم وثائق الخزانة العامة بتطوان معلومات متميزة ومتعددة تفصح بلغة األرقام عن قضايا تمويل املتعلمي املغاربة 

بإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأملانيا؛ ومنها رسالة وجهها املوىل الحسن األول إىل الحاج محمد بن العريب الطريس، قائاًل: "... وصل جوابك بأّن 

أمناء مرىس طنجة تحاسبوا مع ترجمان البلجيك عىل مئونة املتعلمي ببالدهم املنجزة لهم عىل أيديهم وعىل ثمن كسوتهم وكراء محل 

تعلمهم وشهرية معلميهم والحوايج واملكينات التي يخدمون بها كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها عىل حدتها وقف أمرنا الرشيف بمحرض 

الطالب محمد بن الكعاب لكونه عىل بال من سائر الصائر وتفصيله، فخرج مدرًكا عىل املخزن من قبل ما ذكر كله 29797.15 )تسعة 

وعرشون ألف فرنك وسبعمئة وسبعة وتسعون فرنًكا وخمسة عرش سنطيًما(")6).

كما يمكن رصد دور املخزن يف تمويل البعثات التعليمية من خالل العديد من املراسالت والظهائر؛ فقد أصدر السلطان الحسن األول 

يف سنة 1888م ظهريًا خاطب فيه محمد بركاش قائاًل: "وبعد وصلنا كتابك بأن نائب الفرنصيص طلب منك مشاهرة املتعلمي الذين بباريز 

رسالة الحسن األول إىل الحاج محمد بن العريب الطريس، بتاريخ: 25 محرم 1304ھ/ ترشين األول/ أكتوبر 1886م، خ.ع.ت، محفظة 5 / 5.  4

رسالة محمد بركاش السالفة إىل النائب محمد الطريس، بتاريخ 11 شوال 1303ھ/13 تموز/ يوليو 1886م، خ.ع.ت، محفظة 71 / 99.  5

رسالة الحسن األول إىل الحاج محمد الغسال بتاريخ 25 تموز/ يوليو 1887م، خ.ع.ت، محفظة 5 / 110.  6
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عن تسعة أشهر، وقدرها خمسة عرش ريال وأربعة وستون ريال ... فقد أمرناهم -األمناء- بتنفيذ العدد املذكور له، وبأن يكونوا يدفعون واجب 

كل ثالثة أشهر يف املستقبل")7).

ويف رسالة بعثها السلطان إىل محمد بن العريب الطريس جاء فيها: "وبعد وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك بما يف كتابه الذي 

ألًفا وخمسمائة من البسيطة بحساب ألفي  وجهت من أن مرتب املتعلمي الخمسة عرش الواجب لهم يف كل سنة هو سبعة وثالثون 

وخمسمائة من البسيطة لكل واحد منهم وطلبه إصدار أمرنا الرشيف لألمناء بدفعه له مع صاير سفرهم من جنوه لطورينو")8).

وتفّصل مراسلة مخزنية أخرى يف مصاريف الدراسة بإيطاليا، وتقول: "... وبعد وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك عىل لسان 

دولته طالًبا تنفيذ الصائر الذي صري عىل املتعلمي الخمسة الواردين من عندهم املبي بكتابه الذي وجهت طيه يف رضوريات قدومهم زيادة 

عىل الصائر املعتاد الذي يوجه لهم عند رأس الثالثة أشهر وقدره خمسة آالف واثنان وأربعون من الفرنك وأربعة عرش سنطيًما وأنهينا ذلك 

لعلم سيدنا أيده الله، فأصدر أمره الرشيف ألمناء املرىس بتنفيذه")9).

ونظن أّن عينة املراسالت التي ذكرُتها تبي توافر وثائق مهمة خاصة بالخزانة العامة بتطوان، وأدى تغييبها يف مؤلف الباحث إىل 

ت من فاعلية املعلومة التاريخية وتوظيفها بالشكل الذي يخدم إشكاليات البحث. بياضات عميقة حدَّ

مقاصد البعثات

عدد الباحُث مقاصَد البعثات التعليمية نحو مرص ثم أوروبا بجبل طارق وإنكلرتا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا؛ وتثري الطريقة التي تناول بها 

الباحث موضوعه مجموعة من اإلشكاالت، ومنها عىل سبيل الحرص:

وأملانيا  بريطانيا وفرنسا  استقبالهم، وهي  بلدان  املوفدين وعن  الطلبة  برسالة سلطانية، تحدثت عن عدد  1875، مؤطرة  بعثة  أن 

وإيطاليا وإسبانيا.

أهمل الباحث موضوع البعثات نحو بلجيكا )باستثناء إشارة مقتضبة يف ص 104(، والتي توزعت إىل ستة أفواج كما ذكر ذلك ابن 

زيدان يف العز والصولة. وعي املخزن لهم مرتجمْي متمرسي وهما: محمد بن الكعاب الرشقي والطاهر بن الحاج األوديي اللذان جاءهما 

األمر بالسفر إىل بلجيكا ابتداء من  17 حزيران/ يونيو 1884م.

وقد أجمل صاحب العز والصولة، املعلومات املتعلقة باختصاصات هؤالء املتعلمي قائاًل: "فمنهم من تعلم صنعة استخراج الحديد من 

املعدن ثم استخراج الهند من هذا الحديد، ومنهم من تعلم صنعة املدافع وما يتعلق بها، ومنهم من تعلم صنعة جعاب املكاحل وتركيبها 

وطالء جعابها، ومنهم من تعلم صنعة قرطوسها، ومنهم من تعلم صنعة قرطوس الصيد وقرطوس الكوابيس")10).

ويمكن القول إّن البعثات التعليمية نحو بلجيكا حققت نتيجة متميزة إذ أدمج أغلب أعضائها ضمن دار املكينة بفاس، وهو جانب لم 

يلتفت إليه الباحث ولم ُيِعْرُه كبرَي اهتمام.

عبد الرحمن بن زيدان، اتحاف أعالم الناس بجمال حارضة مكناس، ج 2 )املغرب: املطبعة الوطنية، ط 2، 1990(، ص 470.  7

رسالة السلطان الحسن األول إىل النائب محمد بن العريب الطريس بتاريخ 3 كانون الثاين/ يناير 1888م، خ.ع.ت، محفظة 6 / 46.  8

رسالة أحمد بن موىس إىل النائب محمد الطريس بتاريخ 9 آب/ أغسطس 1897م، خ.ع.ت، محفظة 24 / 32.  9

عبد الرحمن بن زيدان، العز والصولة يف معالم نظم الدولة، ج 1 و2 )الرباط: املطبعة امللكية، 1962م(، ص 155.  10
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"حصيلة التجربة اإلصالحية"

يف الفصل األول من الباب الثالث تناول الباحُث املجاالت التي تحقق فيها اندماج أعضاء هذه البعثات يف املجال العسكري واملجال 

الدبلومايس واإلداري، وصواًل إىل إبراز النتائج العملية والعلمية لهذه التجربة اإلصالحية املتعرثة.

وركز الباحُث من خالل الفصل الثاين واألخري من هذه الدراسة عىل تقويم هذه التجربة اإلصالحية متسائاًل عن أسباب قصور البعثات 

التعليمية عن تحقيق اإلصالح املنشود من طرف املخزن املغريب، إذ أرجع املؤلف مسببات الفشل وعراقيل النجاح إىل عوامل داخلية لخصها 

يف عبارة املؤرخ النارصي التي تقول:" إال أن ذلك لم يظهر له كبري فائدة، إذ كان ذلك يحتاج إىل تقديم مقدمات، وتمهيد أصول")11)؛ 

وعوامل خارجية ممثاًل يف الهجمة الغربية العنيفة واملنظمة وعرقلتها للمشاريع اإلصالحية املختلفة واملتعددة.

وضمن املوضوع نفسه، تحدث املؤلُف عن الفئات التي أدت دورًا محورًيا يف إفشال عملية البعثات التعليمية ومن أبرزها "أن ال ينظر 

العلماُء بعي االرتياح اىل مجموعة الشبان املغاربة باعتبارهم درسوا ديار األجنبي وعادوا حاملي ألفكار جديدة وعلوم دخيلة" )ص 135(، 

وأحال يف )ص13( عىل نص لعباس الجراري يدعم هذا القول وَيْعُضُده.

ويفرتض البحُث التاريخي التحقَق من األمر والقطع بذلك من خالل أقوال وشهادات، وهو ما ال يمكن إثباته. من جانب آخر نتوافر 

عىل مصادر تاريخية تتحدث عن دور "البطانة" املخزنية يف إفشال موضوع البعثات التعليمية؛ ويف مقدمة ذلك شهادة األعرج السليماين؛ 

وضمن هذا السياق قال: "وملا زاولوا دروسهم وملؤوا بكل علم نافع حقائبهم يمموا بالدهم ليبثوا فيها ما ينفع مستقبلهم فلم يعدموا معاكًسا 

وقف يف سبيلهم وحرم البالد والعباد ما كان يرجى من فوائد معرفهم")12). وهي العبارة نفسها التي وردت لدى ابن زيدان؛)13) ولم يجِر 

استثمارهما من طرف جمال حيمر ملعرفة دور اإلدارة البريوقراطية يف تعطيل مفعول البعثات التعليمية.

من غري املناسب نسبة أسباب الفشل إىل فئة مجتمعية، أو نخبة فكرية أو مخزنية، ذلك أّن البعثات التعليمية افتقدت للمقدمات 

املؤسسة للفعل التحديثي؛ فلم يكن املغرب -سلطة ومجتمًعا- يتوافر عىل أدىن الرشوط الذاتية إلنجاز هذه املهمة التاريخية. لم تكن أزمة 

املغرب خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش عارضة ومؤقتة، بل كانت بنيوية ومعقدة، ومما زاد يف تعقيدها الدور األوريب، الذي لم 

يكن يروم من هذه البعثات إال إلحاقها بخدمة مؤسساته العسكرية باملغرب وتنمية املرشوع االستعماري األجنبي.

لم يذكر ابن زيدان ومن قبله األعرج السليماين)14) هؤالء الذين حرموا البالد والعباد أسباب الرتقي والتمدن، فغابت عنا معلومات كانت 

ستمكننا من تحديد دقيق لعنارص الخلل اإلداري املسؤول عن أحد جوانب األزمة املغربية يف أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.

تقييم عام للكتاب

بذل األستاُذ جمال حيمر جهًدا علمًيا مقبواًل وخاصة يف بعض عنارص األرشيف األورويب، ورتب معلوماته مستقرًئا وثائقه ومعلوماته 

التاريخية، وحاول تقديم إجابات نظنها مهمة وخاصة يف منظور اإلصالح وعالقته ببنية الدولة وعطبها التحديثي. إال أّن ما غاب عنه 

املغرب  مظاهر يقظة  املنوين،  304، ورد يف محمد  1954(، ص  الكتاب،  دار  البيضاء:  )الدار   2 الونان، ج  ابن  من حديقة  زهر األفنان  النارصي،  أحمد بن خالد   11

الحديث، ج 1 )الدار البيضاء: رشكة النرش والتوزيع املدارس، 1985(، ص 386.

محمد بن محمد بن األعرج السليماين، زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ، إعداد عبد الرزاق بنواحي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ املعارص، كلية اآلداب   12

والعلوم اإلنسانية بفاس، السنة 1997م، ص 392.

بن زيدان، اتحاف أعالم الناس، ص 465.  13

عبد الرحمن بن زيدان، العالئق السياسية للدولة العلوية، عبد اللطيف الشاذيل )تحقيق وتقديم( )الرباط: املطبعة امللكية، 1999(، ص 149.  14
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التوثيُق التاريخي املناسب وخلو كتابه من املعلومات التي توفرها الخزانة العامة بتطوان ومديرية الوثائق امللكية وبعض املصادر واملراجع 

املهمة التي كان باإلمكان أن تساعد الباحَث يف ملء البياضات العديدة التي احتواها مؤلفه.

كان بودنا إثارة قضايا أخرى تروم النقد وبناء الدرس التاريخي خدمة للقارئ واملتتبع، وبإمكان الباحث املتخصص التوسُع يف املوضوع 

يف إصدار لنا)15).

أثر يف  1987/ 1988 مما  الجامعية خالل موسم  التاريخية وظل أسري أطروحته  لم يحّي األستاذ جمال حيمر يف نظرنا معلوماته 

معلوماته التاريخية وحدَّ من استنتاجاته العامة.

يحيى بولحية، البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب من أربعينيات القرن التاسع عرش حتى أربعينيات القرن العرشين، تباين املقدمات واختالف النتائج   15

)الدوحة/ بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2016(.
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 مراجعة كتاب األخ، الرعية، واملواطن:

دينامية الوضع السيايس للفرد يف البالد التونسية

للفرد يف  األخ، الرعية واملواطن: دينامية الوضع السيايس  بعنوان  للباحث عبد الحميد هنية  2015 كتاب  صدر يف أواخر عام 

البالد التونسية يف 113 صفحًة من الحجم املتوسط، وهو كتاب يطمح إىل البحث يف جذور سريورة وضعية الفرد يف تاريخ البالد التونسية 

أثناء العرص الحديث، وانتقاله من وضعية الرعية إىل وضعيىة املواطن عرب عملية الفردنة التي فرضتها ما ُيعرف بـ "الدولة الحديثة".

وقد أعلن املؤلف منذ البداية أّن الكتاب ال يتوّجه إىل األكاديميي فحسب، بل إنه يتوّجه كذلك إىل الفاعلي االجتماعيي، كما 

أعلن أّن الكتاب يستعيد جملًة من البحوث التي كانت قد ُنرشت يف منشورات مختلفة. وأعلن أيًضا أّن هذا الكتاب جاء نتيجًة لثورة 

17 ديسمرب/ كانون األول 2010 - 14 كانون الثاين/ يناير 2011، وهو ما جعله يطرح مسألة الفرد والفردانية يف إطار حقوق اإلنسان. ويرى 

املؤلف أّن كتابه املذكور يدخل ضمن العمل املواطني والسيايس، معلًنا عن طموحه إىل دعم أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان، من خالل بحثه عن بروز الفرد والفردانية.

لقد طرح املؤلف عىل عاتقه جملًة من اإلشكاليات التي تتعلق بظهور الفرد مع السعي إلبراز خصوصيات الدولة والجماعة يف البالد 

التونسية يف الفرتة الحديثة التي تمتد من القرن السابع عرش إىل القرن التاسع عرش. وقد قّسم كتابه إىل بابي. فالباب األول جاء يف خمسة 

فصول والباب الثاين يف ثالثة فصول.

يبدو أّن بروز وضعية الفرد محفوف بجملة من الصعوبات. وقد سعى الباحث لتقيّص األوضاع التي ساعدت عىل بروز الفرد، انطالًقا 

من تركيز الدولة واستفادتها من تعاون سكان املدن الذين وجدوا يف الدولة ضاّلتهم لتحديث البالد وتطوير االقتصاد؛ ذلك أنه ثمة 

تالٍق، يف مستوى املنافع واملصالح، بي الدولة وسكان املدن، وخصوًصا الواجهة البحرية التي تعاون سكانها مع الغزاة أو الفاتحي أو 

املحتلي العثمانيي.

كما سعت اإلدارة العثمانية إلخضاع املجال القبيل لسلطانها؛ حتى تضمن الحدود والطاعة والجباية. وقد بّي املؤلف أّن اإلدارة لم 

تنجح دائًما يف فردنة العنرص القَبيل؛ إذ ظلت املسؤولية جماعيًة أمام السلطة وأمام الجباية، وقد استطاعت اإلدارة العثمانية أن تفرض 

ذاتها من خالل اإلصالحات الجبائية يف بداية القرن الثامن عرش، أو خالل القرن التاسع عرش، وتّم توحيد الرضائب واصطفاف الناس 

أمام القانون، ولو بدرجات متفاوتة. غري أننا ال ندري موقع ثورة عيل بن غذاهم يف هذا اإلطار؛ ذلك أّن الحديث لم َيِرد عن رّدات الفعل، 

بل عن موقف السلطة وسياستها، من دون الحديث عن موقف الناس من ذلك.

يبدو من خالل البحث أّن وضع الفرد هو من اخرتاع الدولة )ص 43(؛ العتقاد املؤلف أّن الفرد ظهر مع ظهور الدولة املجالية تحت 

إرادة اإلدارة العثمانية. أّما ما قبلها، فيبدو كما لو أنه ال تأثري له. فالحضور العثماين، يف رأي املؤلف، ُيعّد نقلًة نوعيًة يف تحريك األمور اإلدارية 

وتغيري أوضاع الناس. أو ليس التاريخ تراكًما وما الحوادث إاّل نتيجًة لنضج الظواهر التي كانت تعتلج يف املجتمعات منذ أزمنة بعيدة.

يستخلص املؤلف وجود منطقي مختلفي؛ هما منطق الجماعة ومنطق الدولة. فاألوىل تسعى، كيفما كان األمر، للتخلص من 

.Sujétion des individus أّي شكل من أشكال املراقبة، والثانية تسعى، بمختلف الوسائل لفرض وجودها من خالل رعينة األفراد

الرعية عرب  أّن وضعية "الرعية" هي امتياز خاص بأهل املدن. وقد سعى املؤلف إىل سرب أغوار مفهوم  الدراسة  يبدو من خالل 

التاريخ، ليصل يف نهاية املطاف إىل استنتاج مفاده أّن وضعية الرعية هي وضعية إيجابية من ناحية، ووضعية جبائية عىل األقل يف تونس 

العثمانية، مع تفاوت يف املعامالت بي الرشائح املدينية واملجموعات البدوية، من ناحية أخرى؛ إذ يبدو أّن السلطة تفاضل بي الفئات 

بحسب امللكية، وبحسب األصل والنسب، وأخريًا بحسب االنخراط يف دواليب السلطة. وإذا كان الفرد يف الوسط الحرضي رعيًة، فإنه 

يتحول يف الوسط القبيل إىل "أخ"، وهي عالقة رأى فيها املؤلف يف بعض األحيان عبارًة شكليًة ُتعرّب عن نوع من العالقات الوهمية، 
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ولكنها ُتعرّب عن نوع من العالقات املتساوية يف مستوى استعمال "إخوة الشيخ". وهي عالقة تؤسس عالقات أفقيًة بي أفراد القبيلة، 

وعالقة مبنية عىل التآخي. وبّي املؤلف أّن اإلحصاءات التي قامت بها الدولة الحسينية يف بداية القرن الثامن عرش تّمت عىل أساس ال 

يعطي للفرد مكانًة خارج الجماعة. ويختم حديثه يف هذا املوضوع بالقول إّن تملك األرض يضفي عىل الفرد شخصيًة اجتماعيًة داخل 

الجماعة، ومكانًة جبائيًة أمام الدولة، وهو ما يسمح بالقول إّن امللكية يف هذه الحالة هي التي تؤسس للفردانية وتعطي للفرد وضعيًة 

ما؛ اجتماعيًة كانت أو إداريًة.

يطرح املؤلف يف هذا اإلطار مسألة الحداثة يف تونس ويقّدم آراء بعض الباحثي الغربيي مثل برتران بادي Bertrand Badie وجان 

فرنسوا بيار Jean-François Bayart ، ويف كلتا الحالتي تبدو الحداثة أمرًا إّما مستورًدا من أوروبا أو مركًبا عىل واقع البالد التونسية وما 

شاكلها؛ وهو ما يعني برصيح اللفظ أّن املجتمع التونيس، من هذا املنظور، يبدو غري قادر عىل إنتاج تطورات داخلية فعليه، إذ ينتظر 

التدخل الخارجي ليتطور )رأى الباحث عند تكوين الدولة املجالية أّن ذلك تّم نتيجًة للتدخل الخارجي العثماين؛ أي إّن الدولة املجالية 

لم تكن نابعًة من واقع تونس الحديثة، بل تّمت بفعل التدخل األجنبي، بمعنى أنها أشبه ما تكون باملستوردة أو املرّكبة(.

الفوارق  ألغى  قد  الدستور  هذا  أّن  وبّي  للبالد(،  دستور  عن  عبارة  )وهو   1857 سنة  الصادر  األمان  عهد  قانون  الباحث  تناول 

واملفاضالت بي الناس عىل اختالف مواقعهم االجتماعية، وعىل اختالف معتقداتهم، فهو دستور مساواة من هذه الناحية. ولكن يبدو 

أّن اإلصالحات الجبائية التي قامت بها الدولة هي التي ستكون مصدرًا من مصادر الفردانية يف املجتمعات القبلية. ويبدو أّن هناك التقاًء 

يف املصالح بي الطرفي. فالدولة يعنيها جبي الرضائب باألشكال املختلفة، والقبائل من مصلحتها دفع الرضائب ألّن يف ذلك تأميًنا مللكية 

األرض وضماًنا العرتاف الدولة بذلك.

ويف ختام حديثه، بّي املؤلف الفوارق بي قبائل الشمال التي تبدو مساملًة ومتعاونًة مع الدولة، عىل عكس قبائل الوسط والوسط 

الجهوية  ثورة تجاوزت االختالفات  1864، وهي  ثورة  املنطقة  انطلقت من هذه  السلطة. وقد  التي كانت تقف موقًفا حذرًا من  الغريب 

واإلثنية؛ إذ انضم إليها العديد من سكان قرى الساحل مثاًل، وهي قًرى مترضرة من اإلصالحات الجبائية. ثم يربط املؤلف بي أوضاع 

القرن التاسع عرش وثورة 17 ديسمرب/كانون األول 2010 - 14 كانون النايث/يناير 2011، وهي ثورة انطلقت من املنطقة نفسها. فهل يعني 

ذلك أّن الرتكيبة الذهنية التي أفرزت ثورة 1864 هي نفسها التي أفرزت ثورة 2010/ 2011؟ أم هل أّن البنى جميعها لم تتغري فكانت 

الفرصة سانحًة إلعالن التمرد عىل السلطة املركزية؟ وهل يعني ذلك أّن التاريخ يعيد نفسه؟ ثّمة، إذن، أسئلة عديدة يستوحيها القارئ 

من الكتاب موضوع العرض.

تناول الباحث يف معرض حديثه نشوء الدولة يف تونس أو ما سّماه "املخزن"، كما أنه تعرض بالدرس لتجربة خري الدين باشا من 

أجل البحث يف كيفية تطور بناء الدولة وانتقال املفاهيم؛ مثل املرور من نظام سيايس ُيعرف بـ "البيليك" إىل نظام جديد ُيسّمى "الدولة". 

ويف ظّل هذا املفهوم الجديد، وانطالًقا مّما ورد يف الدستور، أصبح نفوذ الباي محدًدا، وأصبحت عالقته بالخزينة مضبوطًة بالقانون؛ إذ 

جرى وْضع مبلغ مايّل ُمحّدد عىل ذمته لتسيري شؤون بالطه، وهو أمر لم يكن موجوًدا يف السابق.

غري أّن جملًة من الحوادث أفشلت بعض التجارب اإلصالحية؛ مثل التجربة التي قادها خري الدين باشا. وقد أّدت ثورة 1864، 

وفشل تجربة خري الدين إىل عودة نظام "البيليك". لكّن املجتمع التونيس ظّل، عرب مساره التاريخي املعارص يطالب دائًما بدستور يحدد 

السلطات. وكان ذلك يف فرتة االستعمار، وبرز هذا األمر أثناء ثورة 17 ديسمرب/كانون األول 2010 - 14 كانون النايث/يناير 2011.
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مراجعات كتب
 مراجعة كتاب األخ، الرعية، واملواطن:

دينامية الوضع السيايس للفرد يف البالد التونسية

ما يمكن أن نراه يف الكتاب هو طغيان الجانب النظري عىل البحث، من دون االستناد دائًما إىل شواهد من تاريخ املجتمع التونيس 

للربهنة عىل ذلك. ثّم إننا ال نفهم صمت املؤلف عن الجماعات الدينية أو الزوايا والطرق التي يذوب فيها أيًضا الفرد الذي يحظى بحرمة 

الزاوية مادام من مريديها. كما أّن الزوايا أّدت دور املالذ لكل ما كانت السلطة تطالبه بيشء ما. فما هو وضع الفرد ابن الزاوية؟ أم هل 

أّن الفرد يربز من خالل الجباية فحسب؟ ويف هذه الحالة، هناك الكثري من الناس مّمن ال يدفعون الجباية لعّدة أسباب، وبطرائق شّتى.

كما أّن ربط الدولة املجالية بالحضور العثماين )ص 33 - 34(، فيه تعّسف عىل التاريخ من ناحية، وإغفال للرتاكمات السابقة؛ إذ 

إّن الدول التي تعاقبت عىل إفريقية أو ما يسّمى تونس اليوم، كانت تتحكم يف مجاالت مضبوطة سواء يف العهد األغلبي، أو يف العهد 

الفاطمي، أو الزيري، أو حتى تلك الدويالت التي نشأت يف إثر تفّكك الدولة الصنهاجية. فما بالك بالدولة الحفصية التي أّمنت حدودها 

بعواصم مختلفة؛ مثل بجاية وقسنطينة وطرابلس. نفهم من خالل الكتاب أّن التشّكل املجايل مدين للعنرص الخارجي. ويف هذا اإلطار، 

كيف ُننزل عّدة مؤلفات أّرخت للدولة الحفصية؛ مثل تاريخ الدولتني املوحدية والحفصية" أو "األدلة البينة النورانية أو الفارسية يف 

مبادئ الدولة الحفصية"... إلخ.

ثّم إّن انتظار مجيء العثمانيي لتتشكل الدولة املجالية ال يقّر بالتطورات الداخلية للمجتمعات عموًما، أو البالد التونسية يف هذا 

السياق الخاّص، وهي نظرة طاملا كرستها النظريات الغربية األورومركزية التي ال تقّر للشعوب األخرى بالقدرة عىل إنتاج ما يالئمها من 

مؤسسات وغريها.

تعني  ال  فهي  "األجواد".  كلمة  مثل  الفرنسية  إىل  نقلها  عند  التدقيق  تستحق  التي  املصطلحات  بعض  ثمة  أخرى،  جهة  من 

"الفرسان" كما ترجمها املؤلف، وإنما تعني أهل الجود والناس الجيدين. وتعني األجواد أيًضا ِعلية القوم وأكرثهم جودًة. ويكفي أن 

ننظر يف مدونة الشعر الشعبي لنفهم املعنى؛ إذ يقول أحمد الربغويث متحدثا عن الغريب:

"هذاك حال اليل خرج من ناسه   ***    يلقى بيوت الجيدين شحاحة"

إضافًة إىل ذلك، يمكن أن ننظر يف املثل الشعبي الذي يقول: "من معرفتو يف األجواد سّلم عىل بوسعدية".

كما أّن سعي املؤلف للربط بي موضوع بحثه وما يعرف بثورة ديسمرب/كانون األول 2010 - كانون النايث/يناير 2011، ال يبدو مقنًعا؛ 

ذلك أننا لم نلمس العالقة بي الحوادث التي وقعت يف تونس يف بداية هذا القرن وموضوع الكتاب.

إّن كتاب األخ، والرعية واملواطن كتاب يفتح للنقاش مجاالت عديدًة تهّم الدولة ونشأتها، والحداثة وظهورها، إضافًة إىل الفرد وبروزه.
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مراجعات كتب
 عرض	كتاب	تونس	يف	العرص	الوسيط:	

إفريقية	من	اإلمارة	التابعة	إىل	السلطنة	املستقلة

مقدمة

نحن بصدد مؤرخ يعرف موضوعه، آنس التفكري فيه، وألف صحبته، حتى أثمرت، يف النهاية، مئات الصفحات من تذّكر أيام 

املايض والحارض يف بالد املغرب العريب الكبري والتذكري بها، تاريًخا وحياًة ثقافيًة، وعالقًة صعبة املراس بالجريان يف الشمال.

املغرب  بالد  يف  ا،  وأنرثوبولوجيًّ ا  تاريخًيّ التفكري،  عىل  واملذاكرة،  الفكر  اختمار  بعد  السني،  من  عقد  من  أكرث  املنصوري  واظب 

ا يف عالقتها  العريب الكبري، من دون أن ينىس بلده تونس. تأّمَل التجربة التاريخية ملايض البالد، وتأّمل تحولها نحو حارضها، ونظر مليًّ

بالطرف اآلخر من املتوسط، فلم يتناول السطح السيايسَّ إاّل ليغوص يف الجسد الثقايف املحيّل، يف عالقته بالجرية املتوسطية املضنية، 

ويف حوار الثقافات.

عّرج ليحفر يف دهاليز الثقافة العربية اإلسالمية ببحثه األنرثوبولجي الحّمامات مدينة متوسطية )2000(، واستذكر عام 2001، 

يف طريقه البحثي، قربص العربية اإلسالمية فاختار نصوًصا عربية عنها، تعكس حالها يف زمن زهوها العريب اإلسالمي، والتي كانت 

الذي طاب   )12 النورماندي )القرن  الثاين  تابعًة لروجرز  الجزيرة  امتداًدا لألندلس يف حضارتها وتمدنها، قبل أن تصبح  تبدو، حينئٍذ، 

لإلدرييس أن يكتب، يف ظل رعايته، مدونته الجغرافية الخالدة، ويهديها إليه.

اللباس  داللة  عن  فيه  ليكشف  )2007(؛  الوسيط  اإلسالمي  العالم  يف  اللباس  قوانني  أو  والزنار  الخمار  بني  ما  كتابه  أّلف 

ورموزه، وعن التنوع االجتماعي، والتخوم الثقافية التي عكست هندسة العالقات الدينية بي الجماعات املنخرطة يف االجتماع السيايس 

اإلسالمي؛ ليدمج بي االجتماع السيايس واألنرثوبولوجيا، يف دراسة املجتمع اإلسالمي يف تنوعه ووحدته.

غاص بعد ذلك يف العالقات البيزنطية اإلسالمية )2009(، ووسع دائرة نظره ليستكشف رس عالقة املسلمني بالغرب الالتيني )2009(.

 ،)2014 – 1924( Jacques Le Goff اختار املنصوري ترجمة كتب مفتاحية يف التاريخ مثل كتاب التاريخ الجديد لجاك لوغوف

ًسا بذلك "التاريخ الجديد"، وصاحب كتاب مثقفو العرص الوسيط، وكتاب  امللقب بـ "املؤرخ الغول". دمج التاريخ باألنرثوبولوجيا مؤسِّ

جرى  كما  االجتماعية،  العلوم  يف  العليا  الدراسات  مدرسة  وعىل  الحوليات،  مجلة  عىل  لإلرشاف  أّهاله  اللذْين  واملرصفيون،  التجار 

لـفرانسوا دوس François Doss وألفيا كونستاس.

إسالمي  عريب  "األول  حديث،  واآلخر  تقليدي،  أحدهما  منهجي؛  لدينا  أن  إىل  العروي  أشار  املغرب،  تاريَخ  تأليِفه  يدْي  بي 

التكوين  صفوة  الثاين  Évariste Lévi-Provençal( ... يبدو  ليفي  بروفنسال  )نمط  غريب  والثاين  النارصي[(  ]أحمد  النارصي  )نمط 

... لن يستطيع املنهج الحديث، كما تنرشه اآلن الجامعة العرصية، أن يجدد كتابة  ا  العلمي ... وأصبح اآلن، يف العالم املتقدم، تقليدًيّ

تاريخ املغرب. يتطلب التجديد ظروًفا ذهنية واجتماعية، جماعية وفردية، ال تتحقق إاّل برشوط كثرية ويف أمد طويل")1).

ًدا  لعل املنصوري اكتسب الخيارات املنهجية األوسع لُيِطلَّ علينا بكتابه الجديد، مغرتًفا من داخل التاريخ املغريب اإلسالمي، مزوَّ

باملنهجيات الحديثة، دامًجا األنرثوبولوجيا يف التاريخ، متجّنًبا الخضوع للمناهج التقليدية، واملناهج األكاديمية الجامدة، وما يصدر عن 

الغرب من دراسات أغلبها متأثر بالنزعة املركزية الغربية.

سًة عىل مفهوم الدولة عىل حساب مفهوم  شارك املنصوري يف اهتمامات املؤرخ التونيس بتأصيل الذاكرة الوطنية التونسية، مؤسَّ

الساللة أو العائلة، من دون افتعال انفصال جذري عن الرابطة العربية اإلسالمية التي بقيت مفاعيلها لديه، ومن دون أن يغفل تأثري 

1 عبد الله العروي، مجمل تاريخ املغرب )بريوت: املركز الثقايف العريب، ط 5، 1992(، ص 12.
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التقسيم العثماين للمجال املغريب )طرابلس – الجزائر - إسطنبول(، واالستمرارية العثمانية )الحفصية()2)، فالتقط مفهوم "تونس" ضمن 

استمرارية تاريخية منذ ظهور االسم "إفريقية" يف كتب املؤرخي الكبار - من ابن الحكيم )مؤرخ فتح مرص( إىل ابن خلدون - كهوية 

استطاعت أن تعربِّ عنها الدولة الحفصية يف القرن 15، وتجددت يف الذاكرة التاريخية مع ابن دينار وأيب ضياف)3)، ثم تغذت يف املرحلة 

الكولونيالية، ويف مواجهة التبعية الفرنسية، فأعطى كتاب شارل أندريه جوليان Charles-André Julien )1891 – 1991( تاريخ أفريقيا 

الشمالية الذي صدر سنة 1931، نظرة عامة شاملة عن مايض املنطقة، كان لها تأثريها يف رجال اإلصالح واالستقالل، مثل الحبيب 

بورقيبة وفرحات عباس وآخرين، ويف استلهام وطنية تونسية)4). وما زلنا بحاجة إىل اإلطاللة عىل األستغرافيا التونسية – املغربية، وتبيان 

الحلقات األساسية يف التأليف التاريخي املغريب.

نحو التفكري يف تشكيل نواة تونس: القريوان

بعد أن أجرى هذه الجولة يف مجال الجغرافيا - التاريخية والثقافة، والعالقة بي أوروبا وبالد اإلسالم، اتجه تفكري املنصوري إىل 

ا وثقافًة، فكان كتابه عن تونس يف العرص الوسيط الذي هو موضوع قراءتنا الحالية، عصارة  تونس بتاريخها ومستقبلها، كياًنا سياسًيّ

جهده يف مسريته الثقافية. ال ُيخفي املنصوري شكواه إىل قارئه من شّح املصادر الالزمة الستقصائه التاريخي الثقايف، وال ُيخفي نقَده 

كتابات مؤرخي  ُتبديه  ما  املنصوري  وانتقد  املغاربة.  بالرجال  عنايتهم  أكرث من  الفتح  برجاالت  عنايتهم  بسبب  ملؤرخي املرشق  املنهجي 

املرشق األوائل من تكريس لـ "فكرة الغلبة ال فكرة الفتح"، ويف املقابل، رأى أن املؤرخي املغاربة شاركوهم نزعتهم التاريخية العاملية، 

مع مشاركتهم إياهم النزعَة التاريخيَة اإلسالميَة العامليَة.

وانطالًقا من كونية اإلسالم، وفكرة الوحي الخاتم؛ أصبح الفتح لديهم بمنزلة مشاركة املغرب يف هذه العاملية القدسية، وأصبح 

املغرب، من خالل هذه املشاركة، املدافَع )املرابط( املوثوَق، عن اإلسالم)5). كان املؤرخ الكالسييك يهتم بالواقعة، والوثيقة، والحقبة. 

تمثُّل أحد هذه  الجدد  املؤرخي  النفيس، فصار من عادة  والتحليل  الحديثة يف االقتصاد، واألنرثوبولوجيا،  املناهج  ثم تطّور األمر مع 

التخصصات. أما املنصوري فقد دمج األنرثوبولوجيا يف التاريخ؛ فكان هذا الكتاب نموذًجا لهذا التعاضد والتالحم، وسبقه يف ذلك كتاُبه 

الذي ذكرناه سابًقا ما بني الخمار والزنار.

م املنصوري كتابه إىل خمسة عناوين كربى، تتعلق بتونس يف تكوينها التاريخي، بطريقة تجعل الواحد منها يفيض إىل اآلخر  قسَّ

سة للكيان التونيس: "القريوان"، ويحّلل  ويتكامل به. يف الفصل األول، يعود إىل الجذور التاريخية األوىل التي انبثقت منها النواة املؤسِّ

صفحات  تصّفح  إىل  االنتقال  ثم  الفاطمية.  الدولة  وبروز  الرببر،  دور  وتعايل  األغالبة،  ظل  يف  االستقالل  يشبه  ما  إىل  االنتقال  مرحلَة 

الجغرافيا املغاربية الثالث: البحر، والجبل، والصحراء. ينتقل بعد هذا ليغوص يف العمارة االجتماعية والثقافية إلفريقية العرص الوسيط، 

وصواًل إىل معاينة السطح الثقايف، عرب التفكري يف النخب الفكرية التونسية التي أشعَّت يف ذلك الزمان.

2 محمد الهادي الرشيف، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إىل االستقالل. محمد الشاوش ومحمد عجينة )مرتجم(، )تونس: دار رساس، ط 3، 1993(، ص 

52، إذ قال: "يف سنة 1207 عيَّ الخليفة املوحدي والًيا عىل تونس قائًدا من أشهر القواد املوحدين، هو عبد الواحد بن أيب حفص ثم أسس أبناؤه فيها مملكة حكموها ما يربو 
عىل ثالثة قرون".

مفهومي  بي  عادل  إذ  29؛  ص   ،)1993  ،3 ط  املسرية،  دار  )بريوت:  وتونس  إفريقية  أخبار  يف  املؤنس  دينار(،  أيب  )ابن  القريواين  الرعيني  القاسم  أيب  بن  3 محمد 

)إفريقية وتونس( قائاًل: "إفريقية من بالد املغرب وعند أهل العلم إن ُأطلق اسم إفريقية فإنما يعنون به بلد القريوان ... وإفريقية أوسط بالد املغرب".

4 العروي، ص 31.

5 محمد الطاهر املنصوري، تونس يف العرص الوسيط: إفريقية من اإلمارة التابعة إىل السلطنة املستقلة )صفاقس: دار صامد، 2015(، ص 9 - 10.
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مراجعات كتب
 عرض	كتاب	تونس	يف	العرص	الوسيط:	

إفريقية	من	اإلمارة	التابعة	إىل	السلطنة	املستقلة

رصد املنصوري العوامل التي جعلت الخالفة العباسية تسمح إلفريقية أن تصبح إمارة شبه مستقلة، ويف مقدمتها الفنت الداخلية، 

والتنافس العريب الفاريس يف ظل تكريس الطابع اإلسالمي، وتراجع دور العرب يف الجيش ملصلحة فئات أخرى، بمن فيهم الرببر يف 

املغرب. سمحت تلك األجواء الغامضة إلبراهيم بن األغلب أن ينجح يف القضاء عىل ثورة "تمام"، فمكنه الخليفة من سلطان إفريقية.

منذ أن عمل "جرجري" عىل االنفصال عن الدولة املركزية لبيزنطة األفريقية، ونقل عاصمته من قرطاجة إىل سبيطلة يف عام 646 م، 

لتكون "بداية عرص خاص بإفريقية"، وصارت الفرتة املمتدة ما بي "سنة 646 و698 م هي فرتة إفريقية املستقلة")6) التي غدت مرسًحا 

للتجاذبات بي سكان إفريقية والبيزنطيي والعرب، مع انفتاح قناة تواصل بي العرب وأطراف من األفارقة تدعو إىل التعامل معهم ضد 

أسياد األمس. تبدو هذه الفرتة للمنصوري مغيبة عن ذاكرة التأليف التاريخي، وبحاجة إىل إعادة التنقيب.

يرى املنصوري أن الفتح جاء عرب مراحل انتقالية؛ إذ إن قرار الفتح لم ُيتخذ إال يف زمن الخليفة عثمان بن عّفان، وإّن جانًبا من 

القرار يعود إىل حماية مرص، وإىل تخفيف التوتر حول السلطة. سعى مؤرخو املغرب إىل إضفاء القداسة عىل الحملة األوىل "غزوة العبادلة 

السبعة" ودمجها يف التاريخ اإلسالمي، يف وقت اختارت فئة من السكان االنحياز إىل العرب)7).

ظلت بيزنطة تحن إىل املغرب، حتى بعد حملة عقبة بن نافع، وظل العرب يحَذرون بيزنطة، وينظرون "إىل البحر بعيون الريبة")8)، 

يف الوقت الذي بنوا فيه القريوان "تكريًسا للغلبة"، ولتصبح نقطة اندفاع ال راّد لها، ولم يؤثر يف مكانتها إهماُل الفاطميي إياها، ثم 

اسُتعيدت يف زمن األغالبة.

بروز نواة تونسية: القريوان

فيضع  النزعة،  هذه  تجسدات  عن  ويبحث  وميولها،  إلفريقية/ تونس  االستقاللية  النزعة  عالمات  تقيّص  يف  املنصوري  يستمر 

إشارات هنا وهناك عىل مسار تلك النزعة االستقاللية وتجلياتها)9).

1. الرببر

رأى أن املغرب مرَّ بمرحلة، بعد الفتح، برز فيها الرببر قوًة محليًة تعكس "بروز نوع من الذاتية الرببرية" انطالًقا من القريوان، 

واملغرب)10).  إفريقية  سائر  عىل  أمريًا  فيها  وأقام  نافع،  بن  عقبه  استشهاد  بعد  بقيادته،  مسلمة  بربرية  دولة  أول  نواة  "كسيلة"  أنشأ 

بي  وتنافر  تجاذب  وجوَد  الحديث،  غضاضة يف  بال  فيه،  يؤكد  الذي  الوقت  اإلسالم، يف  يكونوا ضد  لم  الرببر  أن  ُيستنتج من رسده 

عىل  النعمان،  بن  حسان  حملة  مواجهة  يف  "الكاهنة"  حركة  جملتها  ومن  التنافرات  من  العديد  فيورد  الفتح،  بداية  يف  والرببر  العرب 

العرب  بقيادة  مرتبطي  يكونا  لم  والتعريب  األسلمة  أن  ربما،  وليؤكد،  التاريخ،  يف  العرب  دور  لتشنيع  وليس  للتاريخ،  األمانة  سبيل 

6 املرجع نفسه، ص 24.

7 املرجع نفسه، ص 33.

8 املرجع نفسه، ص 41.

9 محمد الهادي الرشيف، ص 8 - 10. يعتقد الرشيف أن البالد التونسية تقع رشقي جزيرة املغرب، ولم تتميز منها سياسًيا إاّل يف زمن متأخر منذ نهاية القرن 16 أو بداية 

القرن 17، لذلك قد يرى بعضهم أن البحث عن كيان تونيس عرب العصور أمر ال يخلو من الغرور والُعجب، ومع ذلك فهو عمل جدير بالعناية، ملا تملكه تونس من خصائص 

والرببر  والعرب  والوندال  والرومان  الفينيقيي  املتوسط. عرفت سيطرة  األبيض  البحر  اإلمربيالية يف حوض  النزعات  لكل  املوعودة  بمنزلة األرض  تونس  فقد كانت  مميزة. 

واإلسبان واألتراك، وأخريًا الفرنسيي. وإطار البالد التونسية هو إطار أفريقيا البونقية ثم الرومانية وإطار إفريقية العربية أو الحفصية وإطار إيالة تونس.

10 املنصوري، ص 45.
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وحسب، بل ساهم فيهما الرببر أيًضا، مع تنويهه بأن الرببر أنفسهم انقسموا بي العرب والكاهنة؛ ما ساعد العرب، بقيادة حسان، يف 

اإلمساك باملبادرة)11). وبقي العديد من التنافرات: هجرات املرشقيي الكثيفة طلًبا للجهاد أو للرثوة أو االثني مًعا، وتطلبات مركز الخالفة 

التنويه بأن هذا لم يمنع  للجواري - "تفضيل الجارية الرببرية عىل غريها" - والعبيد واملال، ورضيبة الجزية. وتعليًقا عىل ذلك؛ يمكن 

الرببر من تأسيس كيان سيايس مستظل باإلسالم والعروبة انطالًقا من القريوان. وقد غدا الرببر مسألة إشكالية اتخذها مؤرخو الغرب، 

1940(، مجااًل لتساؤل غريب: كيف اندمج الرببر يف العروبة واإلسالم ولم  Émile-Félix Gautier )ت  أمثال إيميل فليكس غوتييه 

يندمجوا يف الالتينية واملسيحية من قبل؟ فقد صّور املؤرخون األجانب "املغرب كأرض نزاع تتحارب عليها قوتان مبهمتان، هما الرشق 

واملغرب، ممثلتان من جهة يف الدين املسيحي واللسان الالتيني، ومن جهة يف اإلسالم والعربية")12).

2. نحو اإلمارة األغلبية: من التبعية الرمزية إىل االستقالل

يف مقدمة كتابه عن تاريخ املغرب، ينّوه العروي بأن املغرب مرَّ بمرحلة أوىل كان فيها منفعاًل. انتهت هذه املرحلة أواسط القرن 

الثامن ميالدي، مع صعود دور الخوارج بنزعتهم االستقاللية. ويذهب املنصوري يف االتجاه ذاته؛ إذ يرى أن الخوارج ساهموا يف خلق 

املناخ املناسب للحركات االستقاللية يف بالد املغرب عاّمة، ويف إفريقية خاصة. ومّثلت لديه هذه الحركات املذهبية سبًبا يف فسح املجال 

لتكّون أول نواة لدولة شبه مستقلة، هي دولة األغالبة)13)، عىل حساب الخصومات املتعددة. وعمل األغالبة عىل التوفيق بي استقالليتهم 

النسبية وارتباطهم بالخالفة العباسية، و"انخرط ابن األغلب" يف السياسة الخارجية العباسية، فعادى أعداءها وصادق أصدقاءها، فتبدو 

الخالفة العباسية للمنصوري راضية عن سياسته، واستطاع ابن األغلب، أيًضا، التكيف مع السلطتي الدينية والعسكرية)14). سهلت عليه 

إقامته العمراَن واملدَن عىل نحٍو عبايّس. وجعل امللك وراثة فقّوى ذلك من النزعة االستقاللية التي عززها اعتماده عىل الرببر عىل حساب 

األرستقراطية العربية، وهو أمر دأب عليه األدارسة والرستميون، ويقول الكاتب إنه "من الطبيعي أن تنمو عالقات متنوعة بي بغداد 

والقريوان يف ظل هذه العالقة السياسية التي يطغى عليها طابع الود")15).

3. الخالفة الفاطمية

يعود املنصوري، بمناسبة الدولة الفاطمية، ليتفحص النزعة االستقاللية إلفريقية العربية، ليؤكد أن بالد املغرب "كانت تحدوها 

يف العرص الوسيط رغبة جامحة يف االستقالل عن الكيانات السياسية يف املرشق واألندلس"، و"لعل أبرز مظاهر االستقالل التي عرفتها 

انطالًقا  إسالمية"  "مركزية  إىل  ولتتحول  العباسية،  الخالفة  لدولة  منافسة  لتصبح  نمت  التي  الفاطمي")16)  الحكم  فرتة  هي  إفريقية 

من املغرب الكبري. ولفت املنصوري النظر إىل أن الفاطميي اعتمدوا عىل الفئات املهمشة مثل الرببر وأهل الذمة، و"نجحوا يف إعادة 

االعتبار إىل هذه املجموعات"، وعاملوا أهل الذمة معاملة حسنة. أما تأثري هذا التحول يف املرشق فإن املخيال الجماعي للمشارقة حوَّل 

11 قارن بـ: مبارك بن محمد املييل، تاريخ الجزائر القديم والحديث، تقديم وتصحيح: محمد املييل )الجزائر: املؤسسة الوطنية للكتب، 1986(، ج 1، ص 36 - 37. فالشيخ 

مبارك املييل "لم يكن يرى أي حرج يف أن ُيطلق عىل الدول التي أسستها أرس وقبائل بربرية يف العهد اإلسالمي، عنوان ’العرص الرببري‘ ألن املمالك واإلمارات التي قامت 

باملغرب العريب عىل سواعد قبائل بربرية، لم تقم عىل أساس عرقي، ولم تكن تمرًدا عىل اإلسالم، بل كانت تستمد تربيرها من املذاهب اإلسالمية: فالدولة الرستمية والعبيدية 

واإلدريسية أو املرابطية كانت كلها محاوالت لتجسيم مبادئ. . . . نادت بها مذاهب إسالمية نشأت باملرشق".

12 العروي، ص 36.

13 املنصوري، ص 67.

14 املرجع نفسه، ص 75 – 77.

15 املرجع نفسه، ص 84.

16 املرجع نفسه، ص 87.
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مراجعات كتب
 عرض	كتاب	تونس	يف	العرص	الوسيط:	

إفريقية	من	اإلمارة	التابعة	إىل	السلطنة	املستقلة

"إفريقية من منطقة طرفية إىل منطقة مركز")17). ويف املقابل، يلفت املنصوري النظر إىل "نفور املجتمع من املذهب الفاطمي واعتبار رحيل 

الفاطميي )إىل مرص( فرصة للتخلُّص منهم نهائًيّا")18).

4. الدولة الحفصية وسلطنة أهل البالد

دية )املهدي بن تومرت(،  ينقلنا املنصوري بعد هذا إىل الدولة الحفصية التي انبثقت، من الناحية السياسة، من رحم الدولة املوحِّ

واستمدت رشعيتها منها. وقد شغلت ساللة أيب حفص عمر الهنتايت املراتب العليا للدولة املوحدية، وقالوا بموحديتهم، فكانوا، عملًيا، 

خلفاء املوحدين، ورأى املستنرص الحفيص نفسه أحق بوراثة خالفة بغداد بعد سقوطها، وظلَّت السلطنة الحفصية تتحرك باسم املرشوع 

املوحدي وتتعاىل به عىل بقية الدول)19).

إفريقية ما بني البحر والصحراء

البالد التونسية بي البحر والصحراء. ويبدو أن عالقة تونس بمجاالت البحر والجبل والصحراء، مرت بمراحل ثالث حاول املنصوري 

تعقبها: مرحلة السطو عىل البحر، ومرحلة فقدان املبادرة البحرية، ومرحلة الغلبة األوروبية عىل البحر)20). ودحض ما أشيع عن خوف العرب 

من البحر، ففي عهد معاوية نفسه كسبوا معركة "ذات الصواري"، فانفتحت شهيتهم عىل ركوب البحر، وأصبحت إفريقية، إىل القرن 

11، منطلًقا لجملة من الحمالت البحرية، استهدفت بها صقلية وغريها، وأّمنوا الساحل بالرباطات حذرًا من بيزنطة، ودخلوا يف مجال 
صناعة األسطول. ويعود املنصوري إىل اإلدرييس األبعد، وإىل حسي مؤنس األقرب؛ للكشف عن مجاالت التواصالت الشاطئية، ويشري 

إىل أن ادعاء كلٍّ من أوروبا والعرب الهيمنَة عىل املتوسط. يعود إىل بعض االنزياحات يف القرن 11 ملصلحة أوروبا، أو ما سّماه "فرتة انقسام 

السيطرة")21)، ثم صعود البنادقة والَجَنويِّي. ومع إطاللة بني هالل تراجع املوقف الدفاعي من البحر، وامتهان الرب، وغدا االتجاه نحو 

التفكك، وتنامي دور إفريقية الوسيط بي أوروبا والصحراء، إىل أن رشع العهد العثماين يف الصعود. يغطي املنصوري بذلك عالقات وفاعليات 

واسعة، ويرى يف صعود الحمالت الصليبية رجحان الهيمنة األوروبية، وعودة مشاعر الخوف من البحر لدى إفريقية مع تعرضها لغارات 

البحر)22). وعىل الرغم من هذا الرصاع عىل الغلبة، يفتتح املنصوري فصاًل آخر يتعلق بالتجارة بي شمال املتوسط وجنوبه "فاندمجت إفريقية 

منذ القرن الثاين عرش يف شبكة العالقات التجارية. أصبحت من املحطات الرئيسية التي تتوقف بها السفن األوروبية املبحرة نحو الرشق 

أو القادمة منه")23). وال يبخل علينا املنصوري بتقيّص املؤسسات املتعلقة بالتجارة البحرية، والوظائف املعقدة املتعلقة بها. ينتقل بعد هذا إىل 

املجال الصحراوي، الزاخر بالحرب والتجارة والتصورات األنرثوبولوجية عن حياة شعوبها وطرقها ومنافذها. وعىل الجانب الصحراوي يلقي 

املنصوري الضوء عىل تشعبات الطرق التجارية ومحطاتها، حتى بالد السافانا "بالد الذهب"، وعىل أنواع النقود، وتجارة العبيد النشطة، 

وبخاّصٍة األفارقة السود، ومحاوالت ضبط املسالك، وتجارة امللح وقوافلها العابرة للصحراء، وما يسّمى "التجارة الصامتة" يف أقايص الجنوب 

الصحراوي، بي أناس ال يتقابلون، وإنما يعرضون بضاعتهم، وكل منهم ينتظر اآلخر حتى يضع بجانبها ما يريد أن يقايض به. ويشري إىل 

17 املرجع نفسه، ص 94.

18 املرجع نفسه، ص 96.

19 املرجع نفسه، ص 102.

20 املرجع نفسه، ص 106.

21 املرجع نفسه، ص 110 - 114.

22 املرجع نفسه، ص 120 – 121.

23 املرجع نفسه، ص 131.
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دور العالقات التجارية يف نرش اإلسالم واللغة العربية يف الصحراء، ويلفت نظرنا إىل أن الهجرة الهاللية - عىل الرغم مما قيل ويقال عن 

دورها التدمريي – فرضت، كما يرى، "اللغة العربية بدون رطانة عىل السكان وقامت بصهرهم يف بوتقة حضارة العرب")24).

املجتمع والحضارة اإلفريقية

يدلنا بحث املنصوري يف االجتماع املغريب/ اإلفريقي عىل تنوعاته، فإضافًة إىل العريب "الفاتح" الذي يسعى لدمج التنوعات يف بوتقة 

الحضارة العربية اإلسالمية، يلفت املنصوري النظر إىل أن العريب كانت له أحكامه التي ترتدد ما بي القيم اإلسالمية وبي معيار الساللة 

الذين  العريب( وبي أفارقة )  العدّو يف املخيال  العرُب السكاَن ما بي روم )املنضوون تحت راية بيزنطة، وهم  )األنساب(، لذا، صّنف 

يبدون فئة مهجنة بي الروم والرببر(، ونحو هؤالء. ال يجد املنصوري لدى العرب سوى الحياد اللفظي، أما العنرص الثالث فهم الرببر أي 

العنرص املحيل الذي حافظ عىل تجانسه. كان الرببري بالنسبة إىل العريب موضوًعا للريبة، حدد العرب موقفهم من العنرص الرببري عىل 

ضوء عالقتهم به حرًبا أو سلًما. يصف املنصوري، بطريقة صادمة، موقف العريب من الرببر، فيقول: "تعامل العرب مع العنرص الرببري 

ا تجاه العرب. بفظاظة")25)، لكن الرببر، يف املقابل، لم يكن موقفهم، كما يرى املنصوري، وّديًّ

لم االجتماعي، وكان لها صداها يف "جعل مواقف الرببر من العرب،  أّثرت طبيعة هذه العالقات الذاهبة بي الجذب والنبذ يف السِّ

وليس من اإلسالم، مواقف لها مرشوعية")26). غري أنه ال يسعنا سوى أن نعلق يف الهامش فنقول: إن هذا الوصف ال يتسق مع موقع 

القائد الرببري طارق بن زياد، الزاهي يف املخيال والوجدان العربيي.

شمل تحليل املنصوري، يف بحثه عن املكونات والفئات االجتماعية التي يختزنها االجتماع املغريب، العديَد من هذه التكوينات: 

أهل الذمة وتميُّز وضعهم من أمثاله يف املرشق، وتنوع أصولهم وأشكال التوترات التي صاحبتهم، والعنارص الوافدة من جهات مختلفة، 

والتجار،  والجند،  األرستقراطيي،  وطبقاتها:  وأصنافها  برتاتبيتها  االجتماعية  الفئات  يتناول  ثم  هالل.  كبني  واألعراب  واألندلسيي، 

والفالحي، وسائر أصناف "العامة والدهماء". ويلتفت إىل حياة العمران واملدن والرباطات عىل السواحل والتخوم. كان هناك 34 مدينة 

قبل الفتح العريب، ثم عرفت أفريقيا "تحواًل يف املجال الحرضي" بعد مجيء العرب. تميزت مدن هذه الفرتة بسعة أسواقها وتنوعها، 

وبفصلها أهل الذمة عن املسلمي، وبمدارسها. حاول املنصوري اإلطاللة عىل املدينة الصغرية، والحديث عن طبيعة العالقات القبلية 

واحرتامها للمواثيق، وشيوع اإلغارة والغزو، ليعود فيقول: "يرى البعض أن مظاهر التواصل بي العهدين العهد العريب اإلسالمي والعهد 

الروماين البيزنطي بارز للعيان")27).

النخبة الفكرية يف العرص الوسيط

التنوعات املسيحية يف زمن  الكبري(، وعاد إىل  الفكرية األفريقية )املغرب  النخب  بعيًدا يف بحثه عن تشكيالت  املنصوري  ذهب 

"الوندال"، يريد أن يسيطر عىل كل تلك املساحة الذهنية التي ربما بدأت بأجوبة رجاالت الكنيسة عىل املسائل الالهوتية وحرصهم عىل 

النزعة االستقاللية، ولكنها لم تنتِه بزمن رجال السنة )املالكية( بعد أن اغتنموا فرصة غياب الفاطميي بعيًدا، أو رجاالت الزهد الصويف. 

24 املرجع نفسه، ص 148.

25 املرجع نفسه، ص 169.

26 املرجع نفسه، ص 173.

27 املرجع نفسه، ص 229.
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ر قارئه أنه "يمكن اعتبار مساهمة القديس أغسطي يف صياغة الدين املسيحي بنفس الدرجة التي ساهم بها علماء إفريقية يف صياغة  ذكَّ

جانب من الدين اإلسالمي")28). عمل عىل تصويٍر خاطٍف للتحوالت يف الرتبة الفكرية االنتقالية، ما بي املسيحية وبزوغ اإلسالم يف 

الديار بحوارضها وبواديها. "فلنئ تغريت األوضاع السياسية واملادية للناس برسعة، بحكم إزاحة اإلدارة املحلية وفرض إدارة جديدة، 

فالدين يدخل يف باب الذهنيات التي ال ترافق آلًيا تطور األوضاع املادية. ال بد من صريورة تتطلب سني")29).

إن التونيس أو املغريب يتعامل مع أهل السلطة الجديدة كغرباء فرضوا أنفسهم بالقوة. لذا، فإن الكثريين منهم "يغريون مواقفهم 

برسعة دون أن تتغري قلوبهم")30)، ظّلت بعض الفئات تتكلم اللغة القديمة حتى القرن 12، وحافظ السكان البعيدون من الحوارض عىل 

لغاتهم املحكية القديمة، بينما استقرت اللغة العربية يف املدن والحوارض. ويذهب املنصوري إىل حد القول: "إن املسألة اللغوية ما تزال 

قائمة إىل اليوم")31)، وإن األسلمة لم تواِز يف تقدمها التعريَب، إىل جانب سيادة تعددية مذهبية تثري ما تثري من سجاالت.

ميَّز املنصوري علماء السلطان، من علماء يضعون علَمهم يف مواجهة تكرّب السلطة وزهوها، وعلماِء الصوفية يف اعتكافهم عن 

الناس واستدامة التعبد والتواصل الروحي ومالزمة الثغور. وعىل الرغم مما ُيقال، فإن املنصوري يرى أن لعلماء السلطة "مهما كان 

موقعهم، دورًا هاًما يف حياة الناس سواء كانت يف خدمة السلطان أو ضده، فقد لعبوا دور الوسيط بي السلطة واملجتمع ودور املحرك 

لألحداث"، وأضفوا رشعية تحتاج إليها السلطة، وأشار إىل أنه - إىل جانب علماء الوظائف والُخطط - برزت فئة من العلماء نذرت نفسها 

للدفاع عن الحق، ورفضت الخضوع ملستلزمات السلطة)32).

يف الختام

عموًما.  واملغريب  التونيس،  التاريخي  التطور  مظاهر  يف  والخصوصية  االستقالل  إىل  امليل  عىل  املنصوري  الدكتور  ز  يركِّ

نتساءل هنا – يف هامش الكتاب -: ألم تكن الدولة الفاطمية نازعة إىل الوحدة وليس إىل االستقالل؟ وإن كان هناك رصاع بي امليل إىل 

الوحدة وامليل إىل االستقالل؛ ألم تكن الغلبة هي التجاه الوحدة؟ يمكن أن نقول هذا القول نفسه يف الدولة املوحدية والدولة املرابطية.

التطور  امليلي، يف  املغرب، ولعل رصاع هذين  أو  تونس  لدى  الوحدة  إىل  التطوري  السيايس  امليل  املنصوري  الدكتور  أغفل  ربما 

السيايس التاريخي للمغرب الكبري، يبدو أحد مظاهر تطور الحياة، األول ميل إىل االستقالل )سياسة الحكام غالًبا(، والثاين ميل إىل 

الوحدة )سياسة الشعوب عموًما(. حتى إن املنصوري نفسه يشدد، ضمًنا، عىل هذه الحقيقة عندما يكتب "تغريت وضعية إفريقية من 

منطقة تابعة إىل منطقة تطمح إىل أن تكون مركزًا تدور حوله شعوب العالم اإلسالمي")33).

لقد عمل املنصوري طوال صفحات كتابه عىل إبراز امليل نحو االستقاللية، ونحو الخصوصية التونسية، غري أنه يختتم كتابه 

بالتخفيف من ذلك االنطباع الذي تركه عند قارئه، فشدد عىل االستقاللية والخصوصية يف املجال السيايس، وعىل الوحدة يف املجال 

الثقايف، قائاًل: "ساهم العرص الوسيط يف الحقب األغلبية وخاصة الفاطمية والحفصية يف نحت الشخصية املحلية اإلفريقية وإرساء 

28 املرجع نفسه، ص 257 – 258.

29 املرجع نفسه، ص 232.

30 املرجع نفسه، ص 233.

31 املرجع نفسه، ص 234.

32 املرجع نفسه، ص 245.

33 املرجع نفسه، ص 88.
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أرس  وتكونت  بالحكم  البالد  أبناء  انفرد  إذ  أساًسا،  الرشق  عن  سياسية  استقاللية  وهي  املنطقة،  استقاللية  وتدعيم  الدولة  أسس 

حاكمة من املحليي دفعت نحو نوع من الخصوصية املحلية يف السياسية واملجتمع، أما من الناحية الحضارية فقد انصهرت أفريقيا 

يف الحضارة العربية اإلسالمية")34). ولم يلفت املنصوري نظرنا، عىل نحٍو كاٍف، إىل أن املناطق الثالث: البحر، والجبل، والصحراء، 

اتحدت أول مرة بعد الفتح ونشوء الدول العربية – اإلسالمية، أما قبلها فلم يتجاوز الغزاة مناطق السهول الساحلية. ويرتكنا املنصوري 

أمام أسئلة تحيل عىل ما وراء الزمان والتاريخ؛ إذ تتملكه الحرية والذهول، أمام عملية الخروج النهايئ الصعبة من أفريقيا أوغسطي 

ساحلها  املغرب:  ليضم  وجنوًبا،  شمااًل  وانتشاره  اإلسالم  إحياء  يف  املساهمة  إفريقية  إىل  وانبساطها،  املسيحية  انبثاق  يف  املساهمة 

وجبلها وصحراءها أول مرة يف التاريخ.

ختم املنصوري بحثه عندما وصل إىل عتبات الحدث العثماين الذي جعله بعض الباحثي املغاربة محورًا أو حقاًل خاًصا إللقاء الضوء 

عىل تاريخ املغرب الكبري، تقديرًا لتأثري الدولة العثمانية يف هذا التاريخ؛ ففي ظل الضعف السيايس األفريقي الذي أشار إليه املنصوري، 

رشع األتراك بحركة التفاف واسعة اخرتقوا فيها أوروبا برًا، تشبه من وجوه مختلفة حركة التفاف الربتغاليي حول أفريقيا إىل بحر العرب 

نحو الهند، بعد أكرث من قرن ونصف القرن. دفعت حركة االلتفاف العثمانية هذه )البابا( إىل أن يرسل النداء تلو النداء إىل ملوك الغرب 

الذهاب  بداًل من  لكنهم  بالفعل،  النداءات  لتلك   - والربتغاليون  - اإلسبان  األيبرييون وحدهم  للقيام بحملة صليبية جديدة، استجاب 

إىل الرشق بعيًدا ملالقاة املسلمي فضلوا، يف البداية، الهجوم عىل مواقعهم يف األندلس القريبة، حيث لم يعد املرينيون منذ عام 1340 

ا يف إسبانيا)35). ثم اندفعوا جنوًبا يف غاراتهم نحو تونس وغريها من بلدان املغرب الكبري، وعملوا فيها فتًكا  يستطيعون التدخل عسكرًيّ

قبل التدخل العثماين مع اإلخوة بربروسا.

34 املرجع نفسه، ص 259.

35 العروي، ص 232 - 233.
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الصادر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات 

قضيــة  تنــاول  نيتــه  ويف  الصغــر)  بالقطــع  صفحــات   208)

الحرية باعتبارها مســألة متعلقة باألخــالق، منطلًقا من رشط 

املســؤولية األخالقية، ومعتبًا الحريــة قيمة يف حدِّ ذاتها. 

فتقــوم فرضية مقالته عى أن الحريــة كقيمة تعني الحرية 

بوصفها حريات، "أما الحريــة األنطولوجية والحرية املُطلقة 

والحرية املجرّدة فليست قياًم"، كام يقول.

هــذا الكتــاب نظري فلســفي بامتيــاز، ولكنــه يف مرحلة ما 

ينتقد املعالجات الفلســفية وينتقل إىل الفلســفة العملية. 

يصــف بشــارة الحرية بأنها موضــوع خطر ومصري لإلنســان 

واملجتمع، "ال يقترص الخوض فيه عى تحديد الحريات كقيمة 

ومعيــار تقاس أخالقية الفعل مبوجبهام فحســب، بل يفرتض 

أن يتجاوز ذلــك ليتضّمن وعي اإلنســان بالخيارات يف مرحلة 

معينــة، وضمن أوضاع تاريخية ُمعطــاة، ومدى دفع أّي خيار 

منهــا املجتمع تجــاه تحقيــق الحريات وضامنهــا، واملخاطر 

الكامنــة يف الخيــارات التــي ال تُحســب عواقبهــا عــى نحو 

صحيح، ومنها اإلرضار بقضية الحرية ذاتها".

ثبــت للمؤلف، من خالل نضال الشــعوب ضد الظلم يف التاريخ، أن الحرية رشط مــن رشوط العدالة التي يتغر مفهوم الناس 

لهــا باملعرفة واملامرســة؛ "ونظريًا، أصبحت الحريــة مركّبًا ال ميكن تجاهله عنــد الحديث عن العدالة ألســباب ثالثة: أواًل، رمبا 

يكون تقييد الحرية أحد أهم التعبرات عن الالمســاواة يف الحقوق؛ ثانيًا، رمبا ينتج من تقييد الحرية بحد ذاته المســاواة يف 

الحقــوق، ومــن ثّم يؤدي إىل انعدام العدالة، وال ســيام تلك العدالــة التي تحاول فرض تصور عن الســعادة قائم لدى من 

يفرضهــا؛ ثالثًــا، ألن الحرية أصبحت من الناحية الفكريــة، ويف حاجات الناس وتوقعاتهــم وتطلعاتهم، أحد الخرات أو إحدى 

املنافع االجتامعية والوطنية، فأصبح لزاًما أيًضا توزيعها توزيًعا عاداًل، حيث أصبحت الحرية السياســية حاجة إنســانية".

مقالة يف الحرية
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أستاذ باحث مبركز عقبة بن نافع للدراسات واألبحاث، طنجة.   *
Researcher at Oqba bin Nafir Center for Studies and Research, Tangier.

تار عن ُهوية ُمَؤلِّف كتاب مخطوط يقبع يف إحدى الخزانات املغربية العريقة  هذه الدراســة هي مساهمة يف إزاحة السِّ
ُمنــذ قُرون، عنوانُه: تأليــف يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها. وقد كُِتَب بأّولِــه أَنَّ ُمَؤلَِّفه هو: الحكيم أندراد 
اإلشــبييل. وال تُْعرف من الكتاب إال ثالث نســخ خطية. والكتاب املخطوط يشتمل عى ُمَقدِّمة، يُرَى فيها اسُم الكتاب، واسُم 
ــُم كتابه إىل قســمن. يُستفاد من طالعة املخطوط أّن ُمؤَلَِّفه  ُمؤَلِِّفِه، كام يَرُِد فيها ترصيح الـــُمؤَلِِّف مبنهجه، وِبأَنَُّه َسيَُقسِّ
كَتَبَُه باألعجمية، وأّن النُّْســخة التي بن أيدينا ليســت إاِّل ترجمة عربية للكتاب. وقد كان يُعتقد أّن مؤلف الكتاب، الحكيم أندراد 
اإلشبييل، هو: اإلمام الفقيه الحكيم أبو القاسم محمد بن محمد األموي املعروف بابن أندراس، ِمْن أهل ُمرسية، املتوىف 
بتونس سنة 674ه/ 1276م. يف هذه الدراسة سنثبت أّن مؤلف الكتاب هو غر ابن أندراس؛ فبحسب مخطوطاته الثالث، فإّن 
ُمَؤلِّف الكتاب هو الحكيم أندراد اإلشــبييل، والرّاجح أّن مولده كان بإشــبيلية. ومَثّة يف كتابه الذي بن أيدينا ما يُشــر إىل 

أصله األندليّس اإلسباين. ومع ذلك، فإّن ُهوية املؤلِّف ظلت غر واضحة مبا فيه الكفاية. 

وانطالقًــا مــن هــذا الفــرض، مىض بنــا البحث يف كتــب البتغاليــن واإلســبان فأوصلنــا إىل الحكيــم أنــدراد اإلشــبييل ُمؤَلِّف 
ـف  كتــاب يف طبيعــة الخيــل، فلــم يكــن هــذا الحكيــم إاِلَّ ِبــْدُرو ِفرْنَانِْديــث ِدي أَنْــْدرَاَدى Pedro Fernandez de Andrada ُمؤَلِـّ
الــذي طُِبــَع  الكتــاب اإلســباين  الخيــل، وهــو  يف طبيعــة  De la Naturaleza del Caballo، وترجمتــه هــي كاآليت:  كتــاب: 

يف إشبيلية عام 988ه/ 1580م.

َاث املغريّب، الحكيم أندراد اإلشبييل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد األموي، العرص السعدي، املوريسكيون. كلامت مفتاحية: الرتُّ

The real identity of the author writing On the Nature, Kinds, and Deeds of the Horse, a manuscript that has 
languished in a Moroccan library for centuries, has puzzled many researchers. The name given in the manuscript, 
of which only three copies are known to exist, is Andrad of Seville. For years it has been assumed that Andrad of 
Seville might have been Imam Faqih Hakim Abu al-Qasim Mohammed bin Mohammed al-Ummawi, known as 
Ibn Andras from Mercia, who died in AH 674. Yet, it can be gleaned from the introduction within the manuscript 
that its author wrote it in a language other than Arabic, and that the text is in fact an Arabic translation. This paper 
shall demonstrate that the manuscript's author is not, as previously believed, Ibn Andras. Through an examination 
of Spanish and Portuguese works, and the view that the author must have had Spanish/Andalusian origins, the 
study leads to the conclusion that Andrad of Seville is none other than Pedro Fernández de Andrada, author of 
De la Naturaleza del Cavallo, or "On the Nature of the Horse", a work in Spanish published in Seville in AD 1580.

Keywords: Moroccan Heritage, Andrad of Seville, Abu al-Qasim Mohammed bin Mohammed al-Ummawi, 
Saadi Period, Moriscos

 من هو الحكيم أَنْْدراد اإلشبييل مؤلف كتاب
يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها؟

Who is Andrad of Seville, Author of On the Nature, Kinds, 
and Deeds of the Horse?

 *Rachid Affaki   |   رشيد العفاقي
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مقدمة

ر له أن يعمل يف هذا املضمار.  َاث املغريّب املخطوط بحاجة إىل تكشيٍف وتقويٍم؛ هذه حقيقة يلمسها ُكلُّ من ُقدِّ ال يزاُل ِقْسٌم ِمَن الرتُّ

اث التي  َم كِمثاٍل عىل ما ينبغي إخضاعه لعمليتْي الّتكشيف والّتقويم املذكورتي، َعَدٌد كبرٌي من مخطوطات ذلك الرتُّ ا ُيمكن أن ُيَقدَّ وِممَّ

ال ُيْعرف أصحابها، أي املخطوطات مجهولة املؤلِّف، ُتضاف إليها نصوٌص عديدة ُنِسَبت إىل غري ُمَؤلِّفيها، وقد ُنرِش بعضها كذلك. وَثّمة 

اث تآليف ال ُتْعرف ِلُمَصنِّفيها ُهِوّية، وقد اكتفى َمْن َتَوىّل تحقيق َما ُطِبع منها بالقول ِإّنهم لم يعرثوا ألصحابها عىل ترجمة يف  يف هذا الرتُّ

اثية.  املصادر التاريخية التي وصلت إلينا. ولعّل عملية الكشف عن ُهوية صاحب املخطوط هي من صميم عملية تحقيق ونرش الُكتب الرتُّ

تار عن ُهوية ُمَؤلِّف كتاب مخطوط يقبع يف إحدى الخزانات املغربية العريقة ُمنذ ُقرون. ومقاُلنا هذا مساهمة يف إزاحة السِّ

أواًل: مخطوطات الكتاب

تحتفظ خزانة جامع القرويِّي بفاس بمخطوط ُمسّجل تحت رقم 245، عنواُنه تأليف يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها. 

ِني األخرية ظهرت ُنسخة  وقد ُكِتَب بأّوِله َأنَّ ُمَؤلَِّفه هو: الحكيم أندراد اإلشبييل. ويشتمل عىل 25 ورقة )ص 45 أ - 70 ب()1). ويف السِّ

مخطوطة ثانية للكتاب بالخزانة امللكية بالرباط تحمل رقم 389، بها 72 صفحة )ص 112 - 184()2). كما توجد نسخة مخطوطة ثالثة 

للكتاب بخزانة القرص املليك بمراكش كانت يف األصل بمكتبة عبد الحي الكتاين وتحمل رقم 1427.

وملّا كنُت عىل وشك الفراغ من تحقيق املخطوط صدر الكتاب عن منشورات جمعية معرض الفرس بالجديدة)3)، َمْنُسوًبا إىل أيب 

القاسم محمد بن أحمد بن محمد األموي املعروف بابن أندراس، املتوىف عام 674ه، وِبَما أّن النتيجة التي توصلُت إليها بشأن ُمَؤلِّف 

الكتاب جاءت ُمخاِلفة ِلَما قّرره صاحب النرشة املذكورة، ارتأيُت أن أوضح يف هذه الدراسة بعض العنارص املرتبطة بهذا املوضوع.

ثانيًا: مضامني الكتاب

ُم كتابه إىل  مة، ُيَرى فيها اْسُم الكتاب، واْسُم ُمَؤلِِّفِه، كما َيِرُد فيها ترصيح الـُمَؤلِِّف بمنهجه، وِبَأنَُّه َسُيَقسِّ يشتمل الكتاب عىل ُمَقدِّ

قسمي. ويف ما يخّص القسم األّول منهما، فإّنُه جاء ُمشتماًل عىل 12 باًبا، وردت عىل الّنسق الّتايل:

ӵӵ. الباب األّول: يف أّن الخيل خلقها الله للحروب وترهيًبا للَعُدوِّ

ӵӵ.الباب الّثاين: يف ُمشابهة طبيعة الخيل لطبيعة اإلنسان

ӵӵ ا رَشًّ بلسان حالها  ُتظهر  بلسان حالها ألربابها خريًا قبل إظهاره، وبعضها  الخيل تستدعي يف ضمريها  أّن  الّثالث: يف  الباب 

قبل وقوعه.

ӵӵ.الباب الّرابع: يف ِذْكر ِسّن الخيل

ӵӵ.الباب الخامس: يف ِعّدة األفراس التي ينهّد عىل جملتهن حصان واحد

محمد العابد الفايس، فهرس مخطوطات خزانة القرويني، ج 1 )الدار البيضاء: دار الكتاب، 1399ه/1979م(، ص 259.  1

عمر عمور، كشاف الكتب املخطوطة بالخزانة الحسنية )مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية، 1428ه/2007م(، ص 66.  2

أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد األموي املعروف بابن أندراس )ت 674ه(، تأليف يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها، أحمد شوقي بنبي )تقديم(،   3

عبد العايل املدبر )تحقيق( )الرباط: منشورات جمعية معرض الفرس بالجديدة، دار أيب رقراق للطباعة والنرش، 2013(، ص 138.
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وثــائــق ونصـوص
َمْن هو الَحِكيم أَنْْدَراد اإلْشِبييّل 

ُمَؤلُِّف كتاب "يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها"

ӵӵ.الباب الّسادس: يف ِذْكر ما يجب لألفراس بعد حملهّن من الطعام والبالد التي تليق بهّن

ӵӵ.الباب الّسابع: يف معرفة طبائعهم من الحرارة والرُُّطوَبة وغريها من الطبائع

ӵӵ.الباب الّثامن: يف ِذْكر من هو أّول الرّكوب الخيل وطّوعه

ӵӵ.الباب الّتاسع: يف معرفة الّدوائر التي تكون يف الخيل

ӵӵ.الباب العارش: يف ِذْكر ألوان الخيل

ӵӵ.الباب الحادي عرش: يف ذكر الخيل ويف أّي صورة مستحسنة منها

ӵӵ.الباب الّثاين عرش: يف أيِّ لوٍن أحسن ألوان الخيل

أّما القسم الثاين من الكتاب، فيندرج تحته كذلك 12 باًبا، وهي كالتايل:

ӵӵ.الباب األّول: يف كيفية رياضة الخيل وتسهيل أجناسها، وكيف يلجم، ومسائل تؤول إىل كيفية الخيل والفرسان

ӵӵ.الباب الّثاين: يف حرفة رياضة الَجدع من الخيل

ӵӵ.الباب الّثالث: يف ِذْكر أسباب جموح الخيل

ӵӵ.الباب الّرابع: يف ِذْكر صفة الّلجام

ӵӵ.الباب الخامس: يف األفعال الّذميمة التي تكون يف الخيل

ӵӵ.الباب الّسادس: مما يجب أن يفعل للخيل الجيِّدة

ӵӵ.الباب الّسابع: يف كيفية دفع الخيل يف الجري

ӵӵ.الباب الّثامن: يف ِذْكر أنواع الهمز باملهماز

ӵӵ.الباب الّتاسع: يف كيفية الّلعب بالقصبة عىل الخيل

ӵӵ.الباب العارش: يف ِذْكر بعض وصايا الفرسان

ӵӵ.الباب الحادي عرش: يف كيفية إطعام الخيل النخيل

ӵӵ.الباب الّثاين عرش: فيما ُذكر يف نخل الخيل

وُنشري ُهَنا إىل أّن أبواب الكتاب وعناوينها جاءت ُمَرّقمة بالتتابع وُمَمّيزة بالّلون األحمر يف جميع مخطوطاته الثالث، إاّل أّنه بعد الباب 

م وُهما: "باب يف البياض"، و"باب األلوان السعيدة يف الخيل"، ويف آخر هذا  الثاين عرش ِمَن القسم الّثاين نجد َباَبْي لم ُيتاَبع فيهما الرّتقيم املَُتَقدِّ

الباب نجد عبارة: "انتهى الكتاب املبارك، بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل، وصىّل الله عىل سيدنا محمد وآله وصحبه وسّلم تسليما")4).

إاّل أّن املخطوط الذي بي أيدينا ال ينتهي ِعْنَد العبارة املذكورة، وإّنما يليه كتاٌب آخر يحمل اسم: كتاٌب فيه نظر الخيل وبياضها 

ونخلها، تندرج تحته خمسة فصول، وأربعة عرش باًبا، وهي كاآليت: فصل يف وصف الخيل وُنعوت الّسبَّاق منها، فصل يف عالمة الّسبق، 

فصل يف الّدوائر والبياض الذي يكون يف الفرس، فصل يف الُغّرة والبياض والّشكال والّتحجيل، فصل يف بعض عالجها.

ثم تليها هذه األبواب: باب يف الُقّوة الحادثة يف الفهم، باب يف النُّعاس، باب إخراج العقل من الخيشوم، باب يف عرق الّدابة، باب 

يف الّنكبة، باب يف األكلة والقروح، باب الّشبكات األربعة، ]باب يف[ نعوت الشامي، باب الُبزاة، باب األكلة واألورام التي تخرج من كف 

أندراد اإلشبييل، تأليف يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها، مخطوطة القرويي، رقم 245، ص 62 أ.  4
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الطري، باب إْن كان به شم، باب دواء للرِّيش إذا وقعت فيه األكلة، باب عالج الحصا، باب إذا أرسلت طريك عىل طري ووقع الجميع يف 

املاء وبرد الطري، باب إذا أردت أن تعّطس الّطري.

ويف ختام هذا الباب األخري، نقرأ عبارة: "انتهى َما ُوجد بحمد الله، وصىّل الله عىل َسيِّدنا وموالنا محمد وآله وصحبه وسّلم تسليًما". 

يليها َقْيد الفراغ من الّتأليف، وهو مختلف يف النُّسخ املخطوطة الثالث كما سُنَبيِّ ذلك بعد قليل.

وِمّما ينبغي التنبيه عليه هو أّن بعض أبواب الكتاب الثاين ال تندرج ضمن موضوع الكتاب األّول، والذي يظهر يل هو أن هذا 

وفيه  األصل،  يف  اللَُّغة  عريب  كتاب  من  ُنقواًل  يتضّمن  فهو  اإلشبييل،  أندراد  أّلفه  الذي  األّول  الكتاب  أصل  ِمْن  ليس  األخري  الكتاب 

استشهادات باألحاديث النبوية وغريها، ومن ثّم ال عالقة له بالكتاب الذي أّلفه اإلشبييل باألعجمية وإن اّتفق معه يف ُجزء من املوضوع.

ثالثًا: لُغة الكتاب األصل

ِإاّل ترجمة عربية  أيدينا ليست  التي بي  النُّْسخة  وأّن  باألعجمية،  َكَتَبُه  ُمَؤلَِّفه  أّن  الخيل  يف طبيعة  ُيستفاد من طالعة مخطوط 

َمُته: للكتاب، وفيما ييل ُمَقدِّ

"بسم الله الّرحمن الّرحيم وصىّل الله عىل َسيِّدنا وموالنا محّمد وآله وسّلم.

إىل  انقالبها  اآلن  والغرض  الَعجمّي.  باللِّسان  اإلشبييّل  أندراد  الحكيم  أّلَفَها  وأفعالها،  املختلفة  وأنواعها  الخيل  تأليٌف يف طبيعة 

اللِّسان العريّب تسهياًل بحصول ما تضّمنه من الفوائد وهي عىل قسمي.

أّما القسم األّول: يف طبيعة الخيل ومشابهتها لطبيعة اإلنسان يف ذكر الخصال التي حصلت لبعض أفرادها فيما تقّدم.

والقسم الّثاين: يف تدبري اإلنسان عليها مما يحتاجه من خلق أمرها، من سياستها ورياضتها وما يتفتق بأصولها ومعرفة العلوم التي 

يحتاجها لشؤونها")5).

رة، شبيهة بالعمل الذي قام به أحمد بن قاسم الحجري أفوقاي يف كتاب الِعّز واملنافع  إًذا، نحن أمام ظاهرة تعريبية مغربية ُمَبكِّ

أو باألحرى  الكتاب،  باش. وإذا كان هذا  بالرِّ الشهري  باملدافع إلبراهيم بن أحمد غانم بن زكريا األندليس  الله  للمجاهدين يف سبيل 

نسخته املرتجمة، قد جرى التعريف بها يف بعض الدراسات)6)،، فإّن ترجمة كتاب أندراد اإلشبييل إىل العربية ال تزال مجهولة)7).

رابًعا: ُمَؤلُِّف الِكتَاب األَْصل

وبعد أْن قّدمنا ملحة عن مضامي الكتاب، وعرفنا ُلغته األصلية، نتساءل اآلن عن ُمَؤلِّف الكتاب األصل، َمْن ُهو؟

قال فيه ُمَفْهرِس مخطوطات خزانة القرويِّي، العاّلمة محمد العابد الفايس ما ييل: "أندراد اإلشبييل الحكيم، كذا بالّدال، واملعروف 

ِي، وهو اإلمام الفقيه الحكيم أبو القاسم محمد بن محمد األموي املعروف بابن أندراس، ِمْن أهل ُمرسية، َورََد عىل ِبَجاَية يف  َأّنُه ِبالسِّ

املرجع نفسه، ص 45 أ.  5

محمد املنوين، "ظاهرة تعريبية يف املغرب السعدي"، مجلة اللسان العريب، العدد 1 )حزيران/ يونيو 1964(، ص 52.  6

تنبغي اإلشارة إىل مقالة فريدة حول هذا الكتاب ساهمت فيها الدكتورة سعيدة العلمي يف أعمال اليوم الدرايس الذي نظمته جمعية معرض الفرس يف موضوع "ثقافة   7

الفرس يف حوض البحر املتوسط"، الجديدة، 22 ترشين األول/ أكتوبر 2010. واملقالة منشورة ضمن أعمال هذه الندوة بعنوان: الفرس يف ذاكرة األندلس .. مخطوط نادر 

يف طبيعة الخيل للحكيم أندراد اإلشبييل )ت.647ه( نموذًجا )الجديدة، الرباط: جمعية معرض الفرس، 2010(، ص 9 - 19.
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674ه. ولسُت اآلن  ، تويف بتونس سنة  بِّ أِطّبائه، وله أراجيز يف الطِّ تِّي وِسّتمائة، واستدعاه املستنرص إىل تونس فكان أحد  عرش السِّ

ْقُه")8). ًقا ِبَأنَّه ُمَؤلِّف "طبيعة الخيل"، وهل هناك ابن أندراد، بالّدال، ال ِسَيَما وقد ُوِصَف هذا باإلشبييل، َفَحقِّ ُمتحقِّ

وقد َأَحاَل العابد الفايس عىل كتاب عنوان الدراية أليب العباس الُغربينّي، إذ توجد ترجمة ابن أندراس، وهذا ال توجد له ترجمة 

إالَّ عند الغربيني)9).

ولعّل الذي حمل الّشيخ محمد العابد الفايس عىل القول بأّن ُمَؤلِّف الكتاب هو أبو القاسم ابن أندراس هو التقارب اللفظي املوجود 

يف "أندراس" و"أندراد"، وكذلك األصل األندليس للّرُجَلْي، ثم ِإّنه ِقيَل يف ترجمة األّول ِإّنه كان من ُحّذاق األِطّباء، وِمَن املعلوم ارتباط 

ر ذلك، وتوّقع أّن يكون ابن  ّب بالبيطرة، وإْن لم يرد يف ترجمة ابن أندراس املذكور بأّن له إسهاًما فيهما َمًعا، إاّل أّنُه ُيمكن تصوُّ الطِّ

أندراس قد أّلف يف أمراض الخيل أو يشء من هذا القبيل، وَلِكّننا الحظنا أّن األستاذ العابد الفايس تراجع عن تقريره املذكور وَدَعا إىل 

التحقيق يف اسم ُمؤلِّف الكتاب. وقد ُطبع الكتاب من غري تحقيق اسم املؤلف، منسوًبا إىل أيب القاسم محمد بن أحمد بن محمد األموي 

املعروف بابن أندراس، وهي نسبة غري صحيحة بتاًتا كما َسُنَبيِّ ذلك.

إّن ُمَؤلِّف الكتاب - بحسب مخطوطاته الثالث - هو: الحكيم أندراد اإلشبييل. وإذا نحن رجعنا إىل ُنُصوصه التي بي أيدينا، فإننا قد 

ال نظفر بكبري يشء عن حياة املؤلِّف وهويته، وإْن كان هذا قد َأىَت ببعض األقوال التي تتعّلق باألندلس أو باألْحرى ِإْصَباْنَيا. كما أّن ِنْسَبة 

اْلُمؤلِّف إىل إشبيلية تعني أّن أصله منها، والرّاجح أّن مولده كان ِبَها. وَثّمة يف الّنص الذي بي أيدينا ما ُيشري إىل أصله األندليّس اإلسباين، 

ِمْن ذلك َقْوُلُه: "وأّما الرّكابات الِقصار والرسوج التي يف هذا الّزمان ِإنََّما استخرجها العرب املسلمون، وكذلك صناعة ركوبهم ]و[كيفية 

الحرب عليها. وقالوا أيًضا إن أحسن خيل الدنيا خيل ِإْصَبْنَيا وخيل بالد العرب املقابلة لهم")10). ويقول أيًضا: "اْعلم أّن خري الّلعب عىل 

الخيل الّلعب بالقصب، وأكرث ما يكون ببالد األندلس، لكونها مقابلة لبالد العرب أفريقية وغريها، وذلك ِبُمجاورتهم لبالد العرب التي 

هي أحسن البالد ُكلَِّها يف الخيل وهي بالد اإلسالم")11). ويف باب "الدخول يف الّلعب عىل أنواع"، يقول: "وأّما األندلس، يدخلون من 

ابتدائه اثني َدْفًعا لخيلهم إىل ُمنتهاه، وهو أحسن ما يكون")12).

وَبْعد، فإذا ُكّنا قد حّددنا لغة الكتاب األصل، وموطن ُمؤلِّفه، فإّن ُهوية املؤلِّف ال تزال غري واضحة بما فيه الكفاية. فال تزال ُتِلّح 

عىل الذهن أسئلة من قبيل: هل املَُؤلِّف عريب أندليس، ِمَن املدّجني أو املوريسكيي الذين عاشوا يف أوساط َعَجم األندلس وحذقوا لغتهم، 

َفأَّلَف هذا الكتاب؟ أم أّنه أعجمي إسباين من إشبيلية، أّلف باألعجمية كتاًبا بعنوان: "يف طبيعة الخيل"، ثم جاء َمْن َنَقَل كتابه إىل العربية؟

َمة ُيَرّجح الَفْرَض الّثاين. أي أّن املُؤلِّف أعجمّي وليس بعريّب. وانطالًقا من هذا الفرض، مضينا  إّن َمْن ُيَدقِّق يف صيغة نّص املقدِّ

َرة من العرص الحديث؛ ولقد  نبحث يف ُكُتب اإلسبان والربتغاليي الذين َأّلُفوا حول الخيل والفروسية يف العرص الوسيط أو يف الفرتات اْلُمَبكِّ

كان البحث يف هذا الطريق نافًعا ألنه أوصلنا إىل الحكيم أندراد اإلشبييل ُمَؤلِّف كتاب يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها، فلم 

 ،De la Naturaleza del Caballo :ُمَؤلِّف كتاب Pedro Fernandez de Andrada يكن هذا الحكيم ِإالَّ ِبْدرُو ِفْرَناْنِديث ِدي َأْنْدرَاَدى

الفايس، ج 1، ص 259.  8

أبو العباس أحمد بن أحمد الغربيني، عنوان الدراية، عادل نويهض )تحقيق( )بريوت: منشورات دار اآلفاق الجديدة، 1979(، ص 75 - 76.  9

اإلشبييل، رقم 245، ص 50 أ.  10

املرجع نفسه، ص 58 أ.  11

املرجع نفسه، ص 58 ب.  12



متـوز / يوليـو 2016العدد  4

204

وترجمة العنوان هي: يف طبيعة الخيل، وهو يتطابق مع عنوان الرّتجمة العربية للكتاب الذي ورد يف املخطوطات املغربية، أّما الكتاب 

اإلسباين املذكور فقد ُطِبَع يف إشبيلية عام 1580. وقد وردت فيه بعض الفقرات املخّصصة للخيول األندلسية.

تأّكـد لدينـا أّن املؤلِّـف مـن أهـل إشـبيلية)13)، وبُحكـم انتمـاء اْلُمَؤلِّـف إىل هـذه املدينـة، فقـد وقـع الّتعريـف بـه وبتصنيفـه املذكـور 

ِباْسـم:  ُتعـرف  إشـبيلية  بضاحيـة  قريـة  يف   1540 عـام  َمْوِلـُده   .(14( 1791 عـام  املطبـوع  إشـبيلية(  )أبنـاء   Hijos de Sevilla كتـاب  يف 

فيـال دي أومربيطـي Villa de Umbrete )15)، كان معـدوًدا من ُنبالء الفرسـان، خبريًا ِبَفنِّ الفروسـية، وقد َعَرْفَنـا ِمْن مؤلفات بدرو فرنانديث 

دي أنـدرادا اإلشـبييل ثالثـة كتـب، ُكّلهـا لهـا عالقـة بالخيـل والفروسـية، وقـد ُطبعـت مـا بـي عـام 1580 وعـام 1616، وهـي كالتـايل:

ӵӵ.(16(يف طبيعة الخيل

ӵӵ.(17(كتاب الفروسية يف إسبانيا

ӵӵ.(18(ُنُصوٌص جديدة عن الفروسية بإسبانيا، َحْوَل طريقة استعمال اللِّجام

خامًسا: ُمَعرُِّب الِكتَاب

بنا إىل اسم اْلُمعرِّب. إاّل أّنه يمكن أن ُنَقرِّر استناًدا إىل بعض  ال تظهر يف الرّتجمة العربية للكتاب َأّي بيانات ُيمكن أن تقودنا أو ُتقرِّ

َمة َأّنه من أهل املغرب، ولكن يف َأيِّ زََمٍن َعاَش؟ اإلشارات املتقدِّ

الكتاب األصل كما هو معروف مطبوع بإشبيلية عام 1580، ومن ثّم فإّن الـُمَعرِّب سيكون عاش َبْعَد هذا التاريخ ِبُكلِّ تأكيد، ولعّلُه 

من اْلُمفيد يف هذه املسألة أن نرجع إىل مخطوطات الكتاب، ألّننا نعتقد أّن ناسخ املخطوطة األقدم للكتاب إذا لم يكن هو نفسه ُمعرِّب 

ا. ُقْلُت: نتوّفر ِمَن هذا الكتاب عىل ثالث مخطوطات: الكتاب اإلسباين َفِإنَّه كان بال شّك من أهل بلد الـُمَعرِّب، وقريًبا منه زََمِنيًّ

األوىل: مخطوطة خزانة القرويِّي رقم: 245، تاريخ نسخها هو عام 1130ه/ 1718م، ُكتبت برسم باشا طنجة أحمد بن عيل بن عبد 

يِفي، نقرأ يف آخر املخطوطة: "انتهى ما ُوجد بحمد الله، وصىّل الله عىل سيدنا وموالنا محمد وآله وصحبه وسّلم تسليًما.  الله الحمامّي الرِّ

ويف أواخر رمضان املعّظم األسعد املبارك عام ثالثي ومائة وألف. ُنِسَخ لخزانة الرئيس األوحد املجاهد املعظم األسعد الوزير الباشا أحمد 

بن عيل ابن عبد الله الحمامي رعاه الله وأبقاه ووّفقه وأرشده ملا فيه رضاه آمي")19).

1869م، جاء يف آخرها: "انتهى ما ُوِجد بحمد الله  1286ه/  389، انُتِسخت عام  والّثانية: مخطوطة الخزانة امللكية بالرباط رقم: 

وثماني  ِسّتة  فاتح  الحرام  ُمحّرم  عرش  سابع  الجمعة  يوم  ُضحوة  منه  وافق  العاملي.  رّب  لله  والحمد  الجميل،  وتوفيقه  عونه  وحسن 

ومائتي وألف")20).

13 Diccionario historico O Biografia universal compendida, Libreria de Narciso Oliva (ed.), Tomo I (Barcelona: 1830), p. 404.

14 Fermin Arana de Varflora, Hijos de Sevilla (Sevilla: Imprenta de Vazquez è Hidalgo, 1791), p. 44.

15 Ana Mulqui y Carlos E. Soliverez, La Espada y la Pluma de Don Benjamin Villafañe y Bazan, vol. 3 (Buenos Aires: Estudio publicado 
por el revista del centro de estudios historicos y genealogicos Gens Nostra, 2010), pp. 23, 25.

16 Pedro Fernandez de Andrada, De la naturaleza del caballo (Sevilla: 1580).

17 Pedro Fernandez de Andrada, Libro de la gineta de España (Sevilla: Imprenta de Alonso de La Barrera, 1599).

18 Pedro Fernandez de Andrada, Nuevos discursos de la gineta de España, sobre uso del Cabezon (Sevilla: 1616).

اإلشبييل، رقم 245، ص 70 ب.  19

أندراد اإلشبييل، تأليف يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها، مخطوط الخزانة امللكية، الرباط، رقم 389، ص 184.  20
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أّما الثالثة وهي مخطوطة خزانة القرص املليك بمراكش فهي خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. والظاهر أنها أحدث مخطوطات 

الكتاب انتساًخا، والراجح عندي هو أنها منقولة من النسخة األوىل.

وِمْن ُهَنا يتبّي أّن أقدم ُنسخة نتوّفر عليها من هذا الكتاب يرجع تاريخها إىل الثُُّلث األّول من القرن الثاين عرش الهجري/ القرن 

الثامن عرش امليالدي، وكانت هذه املخطوطة يف رصيد خزانة الباشا أحمد بن عيل بن عبد الله الحمامي الريفي، قبل أن تنتقل إىل خزانة 

م ملخًصا عن الفصل األخري من الواقعة  القرويِّي يف ظروف سياسية مضطربة تكّلم عليها املؤرخون ببعض التفاصيل، ونحن هنا سُنقدِّ

التي أّدت إىل انتقال ُكتب خزانة الباشا إىل القرويِّي. إّن الباشا أحمد بن عيل بن عبد الله الحمامي الريفي املذكور هو ولد عيل بن عبد الله 

جت  الريفي قائد الجيش املغريب الذي فتح طنجة وأجىل اإلنكليز عنها عام 1095ه/ 1684م، وقد شارك أََباُه يف حركات الجهاد التي ُتوِّ

باسرتداد طنجة إىل الدولة املغربية، ثم توىّل قيادة طنجة واملنطقة الّشمالية بكاملها َخَلًفا لوالده املتوىف عام 1125ه/ 1713م، وقد ُعرف 

عن هذا الباشا أّنُه كان ُموَلًعا بتمّلك الكتب، ال سيما كتب األندلسيِّي، وكان له ُنّساخ وَورّاقون ينسخون له الكتب، وقد كّون مكتبة 

ا تويف السلطان موالي إسماعيل دّب النِّزاع عىل السلطة بي أبنائه وورثة عرشه، ثم انحرص  حافلة َجَعَل ُمستقّرها بقرصه بقصبة طنجة. وَلمَّ

يفي إىل صف املستيضء، وجرت بي الفريقي  بي عبد الله واملستيضء منهم، وقد حصل يف خضم هذا الرصاع أن انضّم الباشا أحمد الرِّ

معارك دامية انتهت بانتصار عبد الله الذي قام بتْنحية خصومه، َفُقِتل الباشا أحمد الريفي، واستصفيت أمالكه)21)، ِمْن ذلك مكتبته التي 

كانت بقرصه بطنجة، فقد ُحملت محتوياتها من طنجة إىل فاس، وتّم إيداعها خزانة جامع القرويي عام 1156ه/ 1743م)22). والكتاب 

الذي ندرسه اآلن أصله من مجموعة مخطوطات باشا طنجة التي دخلت القرويِّي يف ذلك التاريخ.

وِبَما أّن أقدم ُنسخة مخطوطة من الكتاب قد ُكتبت ِبرَْسِم باشا طنجة، فإّننا نعتقد أن ُمَعرِّب الكتاب مغريب من أهل طنجة التي 

اسرتّدها املغاربة من يد اإلنكليز عام 1095ه/ 1684م، وَقْبل أن يدخلها اإلنكليز كانت طنجة ُمحتّلة ِمْن طرف الربتغاليي واإلسبان، وال 

ا  شّك يف أّن ُكُتبهم، املطبوعة يف القرني السادس عرش والسابع عرش امليالديْي، كانت تصل إىل مدينة طنجة أيام احتاللهم لها، وَلمَّ

تسّلم اإلنكليز املدينة َعِمُلوا عىل َتْنِمَية خزاناتها بعدٍد من الُكتب الجديدة، وُتخربنا املصادر التاريخية أّن مكتبة مدرسة اإلنكليز بطنجة 

كانت تحتوي يف سنة 1674 عىل نحو َأْلف ُمَجّلد)23).

الذي كان  العهد  ذلك  إىل طنجة يف  اإلشبييل  De la Naturaleza del Caballo ألندراد  كتاب  ُوُصول  تصّور  ُيمكن  ثّم،  ومن 

يقطن طنجة تراجمة مسلمون، وموريسكيون ويهود مهّجرون من األندلس، يعملون مع اإلنكليز يف بعض إداراتهم، فال نستبعد أْن 

زًا لرأينا هذا هو َأّنه يف  ا يمكن أن يكون ُمَعزِّ ن لهم ِخرْبَة ِبُلَغة القشتاليي، قد قام بتعريب الكتاب)24). وِممَّ يكون بعض أهل طنجة، ِممَّ

عام 1670، أي يف زمن االحتالل اإلنكليزي ملدينة طنجة، قام فرانسيسكو بينطو باشيكو Francisco Pinto Pacheco، وهو من ُسّكان 

طنجة، بطبع كتاب له "حول الفروسية" بمدينة لشبونة)25)، كان قد أّلفه برسم امللك الربتغايل ِبْدرُو الثاين Pedro II، وبحسب الذين اّطلعوا 

أبو العباس أحمد بن خالد النارصي، االستقصا ألخبار ُدول املغرب األقصا، ج 7 )الدار البيضاء: دار الكتاب، 1418ه/ 1997م(، ص 160 - 166.  21

خزانة  عىل  الله  عبد  السلطان  حّبسها  التي  املخطوطات  إىل  املُفهرس  ُيشري  منه  كثرية  مواضع  ففي  بفاس،  القرويي  جامع  خزانة  مخطوطات  فهرس  هذا  يف  يراجع   22

القرويي، وجميعها مؤّرخ برجب عام 1156ه، أي إّنها كانت من مخطوطات خزانة الباشا أحمد بن عيل بن عبد الله الريفي الذي ُقتل واستصفيت أمالكه يف التاريخ املذكور.

23 Chantal de la Verronne, Tanger sous l'occupation anglaise d'après une description annonyme (Paris: Paul Geuthner, 1972), pp. 93 - 94.

وال شك يف أّن هؤالء الرتاجمة قد استمروا يف العمل بميدان الرتجمة حتى يف عهد االستقالل الذي تال خروج اإلنكليز من طنجة، ومن هنا أّرجح أن يكون الكتاب   24

اإلسباين املذكور قد تّم تعريبه بعد سنة 1095ه/ 1684م، ال سيما أّن النسخة األقدم للكتاب - والتي أعتربها النسخة األصل - مؤّرخة بعام 1130ه/ 1717م.

25 Francisco Pinto Pacheco, Tratado de cavalaria da gineta com a doutrina dos melhores autores (Lisbona: Na officina de Joam da costa, 
Anno M.DC.LXX).
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عىل مضامي هذا الكتاب، َفإِّن املؤلِّف فرانسيسكو بينطو الطنجي تأّثر فيه كثريًا بكتاب La Gineta de España )فروسية إسبانيا(، 

ِلُمَؤلِِّفِه ِبْدرُو فرنانديث دي أندرادا Pedro Fernandez de Andrada )26) صاحب كتاب يف طبيعة الخيل موضوع دراستنا.

سادًسا: مضامني الِكتَاب األْصل

كتاب الحكيم أندراد اإلشبييل Pedro Fernandez de Andrada اْلُمَسّمى De Naturaleza del Caballo يقع يف 152 ورقة. وهو 

ُمَرّقم بحسب األوراق، بمعنى أّن صفحاته تصل إىل 303 صفحات.

د األبواب والفصول، ومن ُهنا، فإّن ترجمته العربية التي وصلت إلينا يف  والذي يتبّي يل هو أّن الكتاب األصل تأليٌف كبري، ُمتعدِّ

25 ورقة، ما هي يف الحقيقة إاّل عرٌض موجٌز باللُّغة العربية لبعض مضامي الكتاب اإلسباين املذكور.

سابًعا: عملنا يف تحقيق الكتاب

رأينا من املفيد أن ُنلحق هذه الدراسة بنّص القسم األّول من كتاب: يف طبيعة الخيل ألندراد اإلشبييل، اعتماًدا عىل املخطوطات 

املتوافرة منه. ويتضمن هذا القسم األّول، بعد املقدمة، 12 باًبا. لكل باب عنوان خاص. ونشري إىل أّن بعض عبارات هذا الكتاب ِصيَغت 

بأسلوب قريب من العامية، إاّل أّن ذلك لم يؤثر يف فوائد الكتاب الِعلمية، فهي تتجىل فيه بشكل واضح، وقد أبقينا عىل النصوص كما 

هي من غري تعديل أو تهذيب حفاًظا عىل أصالة الكتاب.

الباب األول يف القسم األّول:

يف أّن الخيل خلقها الله للحروب وترهيبًا للعدوِّ

، وأّنها أفضل الحيوانات كلها سوى الحيوان الّناطق، وأكرثها قوة. ولذلك كان  اْعَلم أّن الخيل خلقها الله للحروب وترهيًبا للعدوِّ

ُم ألساس ُسورِها رأس الحصان. وكان ملٌك سأل عاملًا: أّي حيوان  مون إذا اختّط أحدهم مدينة، وعزم عىل اخرتاعها، أّول ما ُيَقدِّ املتقدِّ

أفضل للحرب؟ فأجاب أن قال: الخيُل، ألّنه ُخِلق لذلك؛ فقال: وِلَم َلْم يكن عىل األسد الذي هو أكرب منه ُقّوة وأعظم رغبة؟ فأجابه: 

إّنها إذا استدبرت ال يستطيع أحد رّدها عن جموحها. وأرسطوطاليس قال يف ذكر أفعالها: "إّنها أرسع الحيوانات وأشجعها وأطغاها يف 

اب يتوّلد الزنبور،  ه"، وذكر أيًضا أّن "من غّب رأسه تحت الرتُّ ، وإّنه يفرح ويرّس عند حصول الغلبة له عىل َعُدوِّ الحرب عند مالقاتها للعدوِّ

ومن رأس الحمار الخنفوس".

الباب الثاين:

يف مشابهة طبيعة الخيل لطبيعة اإلنسان

قال أرسطوطاليس: "إّنها مرّكبة من أربع طبائع كما ترّكب منها اإلنسان، وإّنها تمرض كما يمرض اإلنسان، وُتعالج بما يعالج به، 

وإّنه يشيب لهرمه، وإّن قّوته يف صدره ويف حوافره، وإّن َمِلًكا بعث ِبُسمٍّ لإلسكندر ولم يجد إناء يحبسه، إاّل إناء صنعه من حافر حصان، 

بّليز الحكيم أّن  أّنها "تأكل ما يأكله اإلنسان، وأّنها تحمي عىل صاحبها يف الحرب". وذكر  وإّنها تبيك كاآلدمي، وإّنها تفرح". وذكر 

ًفا. وُذكر عن حصان قيرص ملك الروم أّن من محّبته أّنه إذا أراد ركوبه يحني  أحدها مات عليه رّبه فبقي منقطًعا عن األكل حتى مات َتأَسُّ

26 Carlos Pereira, Naissance et renaissance de l'équitation portugaise du XVe au XVIIIe Siècle (Paris: L'Harmattan, 2010), p. 148.
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وثــائــق ونصـوص
َمْن هو الَحِكيم أَنْْدَراد اإلْشِبييّل 

ُمَؤلُِّف كتاب "يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها"

له حتى يصل بطنه إىل األرض تواضًعا له. وكذلك حصان اإلسكندر املسّمى أبو صفات، كان أبوه هو الذي اشرتاه ِبِسّتة آالف مثقال 

ِلِخَصاٍل ظهرت له فيه وما شّنع عنه من أفعاله الغريبة، فلّما قصد ِلرُُكوِبه غلبته أحواله وعجز عن ركوبه، هو وغريه، ِإاّل اإلسكندر فقط َلّما 

عزم عىل ركوبه استقبل بعينه عي الّشمس وأخذ ينظر فيها، وشّقه ذلك فحصل عىل متنه راكًبا حينئذ، َفرُسّ بذلك غاية أبوه ِلَما تقّدم عنده 

أّنه ال يركبه إاّل من يملك الدنيا قاطبة، وكان متى أراد ركوبه يتواضع إليه ويخفض رأسه إىل األرض، وكان ال يركبه ِإاّل هو، وال تكون 

حروبه إاّل عليه إىل أن مات وله ُمّدة من ثالثي سنة تحت رسجه، َفَلّما مات أمر بدفنه وَبَنى عليه بنياًنا متقًنا عجيًبا، وكتب عليه: هذا قرب 

أيب صفات تاج الخيل ُكلَِّها. وأّما غريه من الخيل التي ُدفنت وُبِنَي عليها البنيان فكثرية، ومنها حصان السلطان سالم بن يزيد، بعد أن 

ا رّبه من يد أبيه وبّلغه إىل مرىس الّسالمة، أمر أن ال يركب عليه أحٌد قّط، وجعل عليه جاَلاًل بسالسل الّذهب، وأمر لهم أن يعربوا به  َنجَّ

، فبّلغوه ومات فيه وُدفن هنالك. وكذلك حصان ملك الَفرَْنَصة َكْرل الّثامن. وكانت عادة السقليي يدفنون الخيل مع  البحر فُيلقونه ِلِمرْصَ

أربابها إذا ماتت، وعادة القشيليي أّنه إذا مات يحلقون شعر ذنبه، وكانت عادة الّططر إذا مات ملكهم يأخذون َخْيله يذبحونها عىل قربه.

الباب الثالث:

يف أّن الخيل تستدعي يف ضمريها بلسان حالها ألربابها خريًا قبل إظهاره، 

وبعضها تُظهر بلسان حالها رشًّا ألربابها قبل وقوعه

مثل حصان قيرص الذي َبَك عىل صاحبه ثالثة أيام قبل موته. وكذلك حصان قيرص الثاين َلّما ُوِلد يف روائه، وحافره مشقوق خمس 

شقاق، استبرش بذلك أّنه يملك الدنيا ُكّلها. وُذكر أّن يف العراق َلّما مات ملكهم ولم يرتك وارًثا يرثه، وهنالك سبعة يتنازعون اململكة 

فُكّل منهم يطلبها لنفسه، ففّرقهم قومهم أن يصبحوا لغد ُكّل عىل حصانه عند طلوع الشمس، فمن سبق حصانه يصهل يتوىّل اململكة، 

ففعلوا، فسبق حصان رضى ونرصوه. وكذلك ملك بوهمي، وَلّما مات ترك بنًتا ورثته، قام إليها قومها فقالوا لها: ِإّنِك خالية من الّزوج، 

ال ُبّد لك منه ترتبط معه املشورة عىل أمورنا متى نحتاجها، فقالت لهم: رّسحوا هذا الحصان وال تلجموه، فمن قصده من الرجال حتى 

يصله فهو زوج يل، فأطلقوه، فقصد إىل رجل فالح دون أن يطلبه، فتزّوج بها وصار ملًكا عداًل هنالك. وكانت ملوك الرُّوم ِمن أّولهم إىل 

آخرهم ما ملك أحد ُملًكا إاّل بالخيل. وكانت ملوك القدماء ال يرصفون ِهّمتهم وال ولهتهم إاّل يف الخيل. وكما ُذكر عن َنِبيِّ الله سليمان 

ه حصاًنا َفأََبت واّدعى أّنها زانية، فحكم  ا طلب من أُمِّ عليه السالم أّن إصطبله اشتمل عىل اثني عرش ألف حصان. وُذكر أّن ملك الرَبِّ َلمَّ

ويِفّ عكس هذا، فصارت متى لقيت ولدها ُتهديه  ِخَذ، واّتصل بحصانه. وَما ُذكر عن ُأمِّ الصُّ عليها ُحّكامهم بأخذ ما عندها من املال، واتُّ

خْياًل. وأّول من أمر بركوب الخيل ملوُك العراق. وذكر أرسطوطاليس أّن الخيل هي كربى الطبيعة، والّدليل عىل ذلك أّنه ال يّتبع أحًدا 

نها بالرّسج، والّدليل عىل ذلك كونها ترفع أذنها حينئذ، وتنفخ مناخرها وتلّد لجامها. ِتِه عليها، وأّنها تفرح عند تزيُّ من الحيوانات ِلُعُلوِّ ِهمَّ

الباب الرابع:

يف ِذكِْر ِسنِّ الخيل الذي إذا بلغته يجب عند الذَّكر منه عىل األنثى

، كربًا يصرّي أوالده ضعفاء  نِّ قال أرسطوطاليس: الّذَكر إذا أكمل خمسة أعوام، واألنثى ثالثة أعوام، ولم يجب أن يكون كبري السِّ

األحوال، وُيورث لهم ذلك األمراض. الحاصل: الحصان من خمسة أعوام إىل ثمانية، والفرس من ثالثة أعوام إىل عرشة. ويجب أيًضا 

أّن الذََّكر صحيح األعصاب ومعلوف، ولم يكن كثري السخن، يكون أصيل الّنسب. وُذكر أّن ملك دردار أرسل يف إصطبله خياًل تجري 

يف الهواء، أعني سوابق، وذلك أّنه يحجبهم عن رؤية الّرماد ُمّدة من ثالثة أشهر، وبعد ذلك ُيعّومهم عىل اإلناث. ولم ُيحّبب أيًضا أن 

َيادة  ر يف الخلقة بالزِّ يكون كثري الّشحم، وأن ال يكون كثري الهزل. واألحسن االعتدال يف َحاِله، ألّن كرثة الهزل والُقّوة ُيورِث األوالد الّتعذُّ

َياَدة كأن يخرج الولد مثاًل وله ِسّتة أرجل، وثالثة  والنُّقصان عىل الخلقة املعتادة، وكرثة الهزل ُتورث الّتشويه يف الخلقة بالنُّقصان وبالزِّ
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هم، أجمع الحكماء أّنه من وقت دخول الشمس يف الحمل إىل دخولها يف رأس الرّسطان،  رؤوس، أو رأسان. وأّما الوقت الذي هو وقت هدِّ

وأّن الحصان إذا هّد هذا العام ال يهّد يف العام الذي يليه. وأّما كيفية فعل َهّده موّكل إىل ضمري صاحب الرّواء، وإذا كرهت الفرسة الّذكَر يؤخذ 

بصل الخالء وُيْعرك به فرجها. وإذا قصد بالّذكر هذه الفرسة فيميل بشهوته إىل األخرى، ُيْؤىت بالتي تعّلقت بشهوته بي عينيه حتى يعزم عىل 

الفعل، فُترصف من بي عينيه، وُتجعل التي رغب عنها يف َمَحلِّها فيصادمها عن عجلة. وكذلك إذا كان بارد الّطبيعة ولم يشتِه الَفرََسة فُيحّك 

أنفه بالبصل املذكور أو جحفلته بعد جعلها يف فْرج األنثى. وقال ابن سينا: "ال يحلق له َشَعر العرف وال شعر الّذَنب". وأّما أمد الَحْمل الذي 

ِه: ُمّدة مسرية الّشمس عىل اثني عرش ُبْرًجا. وأّما عدم عمر الخيل عن عمر اإلنسان وتقصريه عنه فإّنه كرثة املاّدة التي ُيولد  يبقى يف بطن أُمِّ

منها، ذكر ذلك أرسطوطاليس وبعض الحكماء. وأّما ما َيْعِرف منه اإلنسان هل حملت من حيث انهّد عليها، فإّنه يكرهها الحصان بعدها، 

أو تحّقق رجوع اليّشء من َمِنيِّ الّذكر تلّذذ منها. وكذلك هل حملت ِبَذَكٍر أو أنثى؟ َيعرف بالّنظر إىل ثديها، إْن غلظت عىل اليرسى فهو َذَكر، 

، واليرسى للطحال وهو بارد. وأّن والدة األنثى تنقسم إىل  وإْن اليرسى بالعكس فالحْمل أُنثى، وبرهان ذلك الجانب اليمنى للكبد وهو حارٌّ

ثالثة أقسام: القسم الُيمنى، والقسم الّشمايّل، والقسم الوسطايّن، فإذا وقعت املاّدة يف القسم اليمنى فيتكّون منها َذَكٌر، وإذا وقعت يف القسم 

مايل فيتكّون أُنثى، وإذا وقع يف الوسطاين فيتكّون منها الخنثى. وقال جالينوس الحكيم: "ال ينبغي أن يجعل بي أعي األفراس يف أيام  الشِّ

َوِر القبيحة"، وقال: "يجب أن يكتيس الحصان بثوب  َور ِلَئالَّ يأيت األوالد عىل خيال تلك الصُّ توّجههّن ما يكرهّن الّنظر إليه من قبح الصُّ

جميل مختلف األلوان حي وقوعه بالفرسة ليأيت الولد جميل الّلون". وهذا الرّشط طبيعي، وقد فعله نبي الله يعقوب بن إسحاق عليهما 

ِه، وال عليه يف هذا. وذكر  السالم لصهره لعبان يف حبارة الخرفان امللّونة، وقد يوجد حصان عىل غري طبيعة أبيه، وَنْسُله هو يخرج شبيًها ِبَجدِّ

جت البنت زوًجا أبيض الّلون فَوَلدت له رَُجاًل أْكَحاًل. أرسطوطاليس أّن امرأة جامعها رجل أكحل فَوَلَدت ِبْنًتا بيضاء، فزُوِّ

الباب الخامس:

يف ِعّدة األفراس التي ينهّد عىل ُجملتهن حصان واحد

قال بعض الحكماء: خمس عرشة فرسة، وقال بعضهم أربعون فرسة. فاألوسط يف ذلك خمس وعرشون فرسة. وقال أيًضا: متى َحّل 

وقت املهّد يجب هذا املتعّد ذلك من الخيل ألنه يترّضر بذلك. وُسِئل الحكماء يف جذع من الخيل منهز يحصل لهم منه كرثة املاّدة، هل 

ِه؟ وقالوا: إّن األوالد يأخذون من ماّدة اآلباء أكرث ما يأخذون من ماّدة األُّمهات. قال بعض الحكماء األطباء: "إّن ذلك  من أبيه أو من أُمِّ

ه، َفإِّنه يجعل رأسه بي يديه ورجليه.  ي وصناعة اإلناء من صناعة املعّلم". وأّما كيفية ُقعوده يف بطن أُمِّ مثل صناعة الفّخار، فاملاّدة هي الطِّ

ِه حتى إذا حان وقت والدته يرجع رأسه ِلَمَحلِّ خروجه"، وقال: "إّن الذُُّكور ُكّلها يجعلون وجوههم  وقال أرسطوطاليس: "إّن لجانب صدر أُمِّ

لألسفل، واإلناث َيُرّدون وجوههم لألعىل". وقال أيًضا: "بعد واِلدتها بأّيام يهّد عليها حصان لتنقية ماّدتها تنقية من فضالت دم الواِلدة، 

وأّن املحّبة التي بي الوالدين واألوالد فكثرية". وذكروا أيًضا أّن الّططر الساكني تحت قطب الجنويب، يك يجلب من بالد الظلمات جلود 

الزييز التي يتبّطن بها أثواب امللوك بركوبهم عىل األفراس األنثى، تركن أوالدهن ببالد الّضوء. وملك الرضى كان يصنع ذلك عىل األفراس 

التي تركت أوالدهّن ببالده حيث يظّن الفساد لنفسه يك يبلغنه للخبيثة املذكورة. وقال أرسطوطاليس: "إّن الحصان الجيِّد ال ُيجامع أُّمه 

ا حصل له الوقاع معها كشفوا له، َفَلّما عرف أّنها أُّمه قتل نفسه حينئذ. أبًدا"، وذكر أنهم غّطوا لحصان فرسة وعّوموه عليها، َفَلمَّ

الباب السادس:

يف ِذكْر ما يجُب لألفراس بعد حملهّن من الطعام والبالد التي تليق ِبِهّن

الّشعري،  فُتطعم  للمدن  ُتجلب  جدباء  َنة  السَّ كانت  وإن  رطًبا،  الّربيع  ليكون  ُمعتدلة،  بالد  يف  تكون  أن  "ويجب  الحكماء:  قال 

وُيحفظن من الذباب". وقال الّرازي: إنَّ األشياء التي تكون سبًبا لسقط الجني من بطونهن ِجْلد الّضبع. وكذلك إذا وضعت حافرها حيث 
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وثــائــق ونصـوص
َمْن هو الَحِكيم أَنْْدَراد اإلْشِبييّل 

ُمَؤلُِّف كتاب "يف طبيعة الخيل وأنواعها املختلفة وأفعالها"

وضع رجله، وكذلك إذا وقع بها الحمار بعد حْملها، وكذلك إْن مّستها املرأة وهي حائض ال سيما إذا كانت املرأة ِبْكرًا. أّما عالمة كونها 

أرادت أن ُتسقط ما يف بطنها: إذا صارت تتمّرغ ويزيد النفخ يف بطنها وينتفخ. قال أرسطوطاليس والّرازي: "فحينئذ، ِإّنه يجب أن ُيؤخذ 

يف ... عود الصنوبر وُيَدّق وُيسقاها يف الرُّبِّ الحلو، فإذا ُسِقيت ذلك تتحرّك حتى َيسقط ولدها، وإن تمادى عليها ذلك حتى ُيخاف عليها 

املوت فُتسقى أربعة أرطال من لنب الحمارة مع أربعة أرطال من ماء الحنثيثية وُتَبّخر بالكربيت وشحم البقر القديم وجلد الحنش، َيسقط 

الولد وتربى هي". وقال أرسطوطاليس: "إّن األمهار إذا خرجت من بطون أمهاتهم يخرجون بجلدة بي أعينهم، وال يرضعن أوالدهن 

حتى يلعقن تلك الجلود". وقال أيًضا: "ال يخرج الولد إال بشعر كثيف. وأّما معرفة منتهى قدر، يعرف ذلك بأن تقيس ما بي حّد َشَعر 

يدْيه مما ييل الحافر إىل ركبته، فما وجدت فيه، فإنه يزيد بذلك لألعىل، وذلك يف يوم والدته". وأّما وقت حلق شعره: بعد تكميله سنة، 

فإذا كمل يجب حلقه. وأّما معرفة أخيارهم، فمن ذلك معرفة آبائهم، ُيتوّصل إىل ذلك بمعرفة أبيه، فِإّنه ال ُبّد أن يخرج شبيًها له، وُيعرف 

َياَضة، وُيعرف أيًضا بكونه يرسح لقطع  ن يقبل الرِّ كونه رسيًعا لرياضته أْن تجعل يف رأسه الرّسن، فإن انقاد إليك دون عنف تعلم أّنه ِممَّ

م له مأكل ينفر أصحابه عنه ويطردهم. األدوية ويسيق إليها، ويكون فرحاًنا. وكذلك إذا ُقدِّ

الباب السابع:

يف معرفة طبائعهم من الحرارة والرُّطوبة وغريها من الطّبائع

فرة والّدم والبلغم والّسوداء، وكذلك  قال أرسطوطاليس: إّن الحيوانات ُكّلها مرتكبة من أربع طبائع، وال ُبّد أن تكون فيها من الصُّ

اب، وأفضل اعتدالهم الذي هو حٌر ورطٌب، وهو مشابه يف ذلك  الحرارة والُيُبوسة والربودة والّرطوبة متناظرين للّنار والهواء، واملاء والرتُّ

الرُّطوبة،  من  أكرث  الحرارة  إىل  كثريًا  تميل  تعيش كثريًا، وطبيعتهم  أّنها  ذلك  عىل  والّدليل  الّطبيعة،  هذه  عىل  الخيل  وأكرث  لآلدمي، 

والّدليل عىل ذلك رُسعتها يف الجري، وذكروا أيًضا أّن الحصان ليس فيه موضع ُمختصٌّ باملرارة بخالف غريه من الحيوانات، وُتعرف 

طبيعتهم بهذه اأَلِدّلة، فإذا كان رسيع الجري يطاع تقول عنه: إّنه صفروّي، والذي يكون عاجزًا وراقًدا تقول عنه: ِإّنه بلغمّي، وإذا كان 

أّنها تعيش خمًسا  َذَكر أرسطوطاليس  وأّما ُطول أعمارهم،  ِإّنه سوداوّي.  ِإّنه دموّي، وإذا كان خّواًفا حزيًنا تقول فيه:  مرشوًحا تقول: 

وثالثي سنة، ومنهم من يعيش ِستِّي سنة. وقال أيًضا: "إّن خيل أفريقية ال تعيش أزيد من خمس وعرشين سنة". وقال أيًضا: "إّن 

الحصان يف قلبه عظٌم، واإلنسان كذلك". وذكروا أيًضا أّن بالد الهند إذا جلبت الخيل ال تعيش أزيد من عام واحد، وأّن ملك قورش 

يشرتي يف ُكلِّ سنة ِمائة ألف خيل. وذكروا أّن بالد الغرب املسمّية بالسعيدة لم ُتوَلد فيها الخيل. وأّما الحيوانات املنعكسة للخيل فإّنها 

هي: الجمل، والخنزير، واألسد، والثعابي، يعني أّن بعضها يكره بعضها طبيعًة.

الباب الثامن:

يف ِذكْر َمن هو أّول الرّكوب الخيل وطوعه

قال بعض الُحكماء إّن ذلك يف الّدرجة الّثالثة، وسبب ذلك أّن بعض بقر الوحش كان يرض بالًدا نزلن يف زروعاتهم وغريها، فأبذل 

مالك تلك البالد َمااًل عظيًما عىل قتل تلك البقر ونفيها منها، فقام من ُغرزت فيه الشجاعة، واختار الخيل للركوب، لقتلها عليها وهي 

حينئذ وحشية، فاّتصل بها حتى أفناها من تلك، وصار بذلك يفتخر بركوبها عىل سائر البلدان. وأّما رسوجها ولجامها وركاباتها وغري ذلك 

من آالتها، أّنها اسُتخرجت ]و[ استنبطت بعد ذلك. وقال بقراط: إّن الّراكبي حينئذ ينظرون يف أرجلهم باألمراض، ولذلك استخرجت 

وج التي يف هذا الّزمان ِإّنما استخرجها العرب املسلمون، وكذلك صناعة ركوبهم ]و[ كيفية  وال، وأّما الرّكابات الِقصار والرسُّ الرّكابات الطِّ

نيا خيُل إْصَبْنَيا، وخيُل بالد العرب املقابلة لهم. وقالوا أيًضا: ِإّنه واجب أن يرّيضها رّبها،  الحرب عليها. وقالوا أيًضا: إّن أحسن خيِل الدُّ

وإّن الكواكب لتفعل فيها، ولها طوالع موالدها، وُيْحكم عليها بها. وأيًضا يف الخيل من هو سعيٌد ِلَربِّه، ومن هو مشؤوم عليه. وُذكر أّن 
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حصاًنا واحًدا فيما تقّدم سّمي زيان، وكان يف ذلك الزمان أجّل خيله، وكانت صورته أجمل ُصَوِر الخيل، فاشرتاه رّبه وهو ابن ثالثي 

شهرًا، وبعد أيام قالئل ُقِتَل به، فاشرتاه آخر فُقِتل أيًضا، فاشرتاه الثالث َفُقِتل أيًضا، والرابع كان ملًكا أخذه من غري رشاء ومات عليه وهو 

يف الحرب، وبعده بأيام كثرية ِبيع بثمن بخس، فاشرتاه بعض التُّّجار فركبه فقصد إىل واٍد، فقصده ليقطعه به، َفَغاَصا َمًعا فيه ولم يظهر 

ورة يدلُّ عىل حسن الطبيعة، واعتدال األعصاب، وسواد حافره، وأن  لهما أثر بعد ذلك. وأّما معرفة الخيل الِعتاق الجياد، فجمال الصُّ

يكون مدّورًا، وأن يكون الّلحم الذي فوقه معتداًل معه، والحرانات قاسية، وأن تكون قصبة يدْيه ُمّتسعة، ويكرث يف ذراعيه مما ييل صدره 

أكرث مما ييل رُْكبتْيه، وأْن تكون أضالعه كبارًا، وتبعد بعضها عن بعض كمنافس الحياء، وأْن تكون رجاله معتدلتي غري ُمعوجتْي. وأّما 

ًطا، كثري الّسبيب الّطويل. وقال أرسطوطاليس: "إذا أخذت ذنب الحصان وجذبته ولم تخرجه من بي  َنب، َسِبيُبُه أن يكون متوسِّ الذَّ

رجليه، وتعلم َأّنه َجيِّد". وقال أبقراط: "إّن الّسبيب الكثري الّطويل َيُدلُّ عىل كرثة الجري يف صاحبه". وأّما كفله، كفله يكون ُمّتسًعا ُمدّورا، 

طة، وأّما ُعُنقه أْن  وساقاه يف وسطه، وكذلك األجناب تكون ُمدّورة، ويكون موضع الرّسج كبري، والجوف يصغر مخرجه، ومذاكره ُمتَوسِّ

ًطا ُمقّوًسا، وَسِبيُبه رطٌب ألّنُه َيُدلُّ عىل حياة القلب. وأّما رأسه أْن يكون صغريًا قليل الّلحم، ويكون مرتفًعا، وتكون أحناكه  يكون ُمتَوسِّ

ًطا رقيًقا. وقال أرسطوطاليس: وِإّن الجبهة تكون منه ُمّتسعة  صغارًا، ألّنها إذا كانت صغرية َتُدلُّ عىل قساوة الّرأس، ويكون لسانه ُمتوسِّ

ُمنفرجة، وأّما ُأذناه تكونا قائمتي معتدلتي، ألنهما َيُدالِّن عىل شجاعة الحصان، كشعر األسد َيُدلُّ عىل شجاعته. وقال أرسطوطاليس: 

"إّن اآلدمي ال يستطيع أن ُيَحرِّك ُأذنْيه بخالف غريه من الحيوانات". وأّما عْينيه، أن تكون كبريتي خارجتي، ويكون أنفه منفرًجا. 

ْئب: الّسِبيب  وقال بعض الُحكماء: "إّن الحصان الجميل يأخذ من الضبع ثالث صفات: األكل، وضوء العيني، وِصّحة الّرقبة؛ وِمَن الذِّ

ْعبان  الثُّ املهّدنة؛ ومن  رية  والسِّ الّشعر،  نقاوة  اثنتي:  الِقطِّ  الكفل؛ ومن  الّشعر، وسعة  الّصدر، وطول  املرأة ثالث: سعة  الّطويل؛ ومن 

ثالث: ِصغر الّرأس، وضوء الّنظر يف الُبعد، والـَكّرة الرّسيعة؛ ومن الحمار اثنتي: ِصّحة األجناب، وقسبية الحافر؛ ومن األرنب: الِخّفة؛ 

َعر الجميل". يك: تقويس الّرقبة والشَّ ومن األسد: الّشجاعة؛ ومن الّثور: األعصاب الواسعة؛ ومن الدِّ

الباب التاسع:

يف معرفة الّدوائر التي تَُكون يف الخيل

عر هابًطا، والّناري َيِلُد صاعًدا، ومن ذلك نشأة الّدوائر.  اْعلم أّن الدوائر ُتوَلد معاكسة األخالط، قال أرسطوطاليس: إّن الّسوداء تلد الشَّ

والهابط فيها إن ما كانت يف ِجسمه حيث لم يكن من رؤيتها فهي سعيدة، وما جاء منها حيث يراها وتمّكن له رؤيتها فهي عىل ِضّد السعيدة 

مثل التي تكون لبعض الخيل بإزاء منبت ذنبه، والتي تكون بجبهته، والتي تكون يف مخنفه، كذلك إذا كانت يف رقبته اثنتان ُمّتصلتْي مثل 

ي فهما سعيدتان غاية. وبالُجملة إّن الدوائر التي تكون عىل قلبه وموضع الرّسج منه َفإِنََّها مذمومة. وقال أيًضا: هي عىل قسمي،  كِّ السِّ

ينار ونحوه، فإّن بعضه يضمن  ِقْسٌم منها ُمثّلث، والقسم الثاين عىل صورة الّدائرة وهي املمدوح منها. وأّما البياض الذي يكون يف الخيل كالدِّ

ينار الذي يكون يف جبهة  بعض تلك الّنخالت املذمومات عىل ما ُيذكر، منها أّن البياض إذا كان يف الوراء منه َفإنَُّه يهمزه إىل الخري، وأّما الدِّ

ينار إذا ارتفع ألعىل جبهته َفإِنَُّه َيُدلُّ عىل ارتفاع رأسه األعىل،  ا الدِّ الخيل َفإِنَُّه َيُدلُّ عىل الخري والفرج، وضمن قبيح الّدوائر املذموم منها. وأَمَّ

وإذا انخفض ألسفله إّن هذا البياض لم يكن ِإاّل يف الخيل فقط، ولذلك تكون طبيعة الخيل حارّة، والبياض َيُدلُّ عىل الرُُّطوَبة، فصارت 

الحرارة تدفعه لألطراف. وإذا كان البياض يف األطراف كثريًا َتُدلُّ عىل عجز صاحبه. واملشكور يف البياض الِقلَُّة، والبياض إذا كان يف اليد 

اليمنى والرجل اليرسى فهو مذموم، وإذا كان يف الرِّْجِل الُيرسى فقط فهو أحسن، وكذلك إذا كان يف الرِّْجَلْي َمًعا، مشكورًا أيًضا إذا كان 

ينار. الحصان اْلُمَسّمى بالجزيري هو الذي يبيض  يف الرجلي واليدْين باألربع. وأّما إذا كان يف اليد الواحدة فهو مذموم وال سيما مع قليل الدِّ

ينار  الرِّْجل الُيمنى فقط مذموم، وهو غّدار يفرُّ منه جميع الناس، حتى صار َمَثاًل بي الناس: "كحصان سوء وحصان جزيري". وقالوا: إّن الدِّ
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الكبري الذي تمتدُّ منه الُغّرة الّرقيقة فتنقطع ويبيض الرّتمة ذلك بياض سوء مذموم، وكذلك البياض الذي ُيرى من نصف الوجه لألسفل 

ا موضع البياض الذي ذكرت يف األدهم واألزرق فهي حميدة مشكورة فيهما. مذموٌم. وأمَّ

الباب العارش:

يف ِذكْر ألوان الخيل

الّسواد،  ]و[  البياض  اثنان:  الطبيعية  األلوان  "إّن  أيًضا:  وقال  طبائعها".  الخيل  بأفعال  تبرش  األلوان  "إّن  أرسطوطاليس:  قال 

اب واملاء والهواء والّنار. وأّما الذي يكون فيه أكرث من املاء فيكون  ومن اختالطها َتَتَنّشأ األلوان ُكّلها، وأنها مركبة عىل أربع طبائع: الرتُّ

اب يكون أدهم سوداوّي، والذي يأخذ أكرث من الّنار يصري أزرق صفراوّي  أبيض بلغمي أرطب وقليل الصحة، والذي يأخذ أكرث من الرتُّ

، وذلك الُحمر  رسيع، والذي يأخذ أكرث الهواء يكون أحمر دموّي رسيع الحركة، والذي أخذ االعتدال من جميع الّطبائع هو أفضل الُكلِّ

والشهب الذين فيهم الّتدبري، والذي استغرق لونه واحًدا ولم يخالط غريه مشكورًا. وأّما ُزرقة العي يف الخيل مذمومة، وكذلك اختالف 

األلوان فيها. وأّما األدهم فأكرث مشكورًا يف الدنيا ألّن حصان اإلسكندر كان أدهم، وكذلك حصان سالم بن أيب يزيد، وكذلك حصان 

 ّ ّ للّذهب، والقسطيلِّ ّ املفتوح، والقسطيلِّ ، والقسطيلِّ ّ َكْرل ملك َفرَْنَصة. وأّما األلوان الخارجة من األدهم فهي: الّزرقة، واألحمر القسطيلِّ

الّثوري، واألزرق املفتوح، واألزرق الّثوري، واألزرق املحروق، واألشقر. وكذلك الخيل الِبيض، لها شأن عظيم، وقال أبقراط: "ِإنََّها َتُدلُّ 

عىل الّسعد. وكان ملوك الرُّوم يركبون عليها عند رجوعهم من الفتوحات، وكذلك ملوك الّططر". وقال أيًضا: "عمرهم تكون أطول من 

غريها أعمارًا". وأّما األلوان الخارجة من األبيض، منها: الّرمادي، والّزرزورّي، واألشهب املدّور، واألشهب املنّقط، واألشهب املحروق، 

ماوّي. وأّما الجاريان، بعضها يميل لألبيض، وبعضها يميل لألدهم. وأّما الحصان  واألشهب العسيّل، واألشهب الرُّخامّي، واألشهب السَّ

األزرق فإنه من طبيعة النار، وعىل مذهب املَُؤلِّف هو أحسن الخيل ُكلِّها ِفْعاًل وَطْبًعا.

الباب الحادي عرش:

يف ِذكِْر الخيل، ويف أَيِّ صورة ُمستحسنة ِمْنَها

وأّما الحبارى، فواجٌب أن يكون له كوكب يف جبهته صغري، ويهبط منه َخطٌّ أبيض حتى إذا بلغ أنفه يصري ُمّتسًعا دون أن يّتصل بأنفه، 

، لكونه لون القساطلة، فواجب أْن يكون له  ّ ويبيض العي مًعا، وَيُدُه الُيرسى، ويكون سبيبه طويل أبيض الّلون. الثاين: األحمر القسطيلِّ

ول، ويكون َسِبيُب عرفه كثري أحرش. اللون الثالث:  كوكب يف نصف من جبهته، ويكون البياض يف رجلْيه َمًعا، ويكرث سبيب ذنبه مع الطُّ

، لكونه عىل لون التُّوت، وواجب أن يكون كوكب معتدل بجبهته دون خّط، ويكون البياض يف رجلْيه وَيِدِه الُيرسى، وسبيبه  األدهم التُّويِتّ

من أمامه وورائه عىل لون واحد. الرابع: األشقر، فواجب أن يكون البياض يف أطرافه، ويكون البياض الذي برجله اليرسى صاعًدا، ويكون 

كوكب كبري يف جبهته، وتسيل منه الُغّرة حتى َتُعّم مناخره وشفته. الخامس: الّرمادّي، فواجب أن يكون له كوكب يف جبهته، ورجله اليرسى 

بيضاء، ويكون سبيبه من قّدامه وورائه أكحل. السادس: هو األشهب الزَّفتّي، يكون له كوكب يف جبهته. السابع: األشهب املرّكب من ثالثة 

ألوان: قسطيّل وأبيض وأسود، وأفضلهم الذي يأخذ األكرث من األحمر، فواجب أن يكون كوكب يف جبهته، ويبيض رجليه، ويكرث البياض 

يف اليرسى، ويكون سبيبه أكحل. الثامن: أبيض قرطايّس، لم يرشك لوًنا مع أحد من الخيل، فواجب أن يكون له بياض برجله اليرسى، 

ويكون سبيبه طويل. العارش)27): األشهب األرقط بالشقورة، فواجٌب أْن يكون الشيات التي ذكرنا لألشقر. الحادي عرش: األحمر الزَّفتّي. 

الثاين عرش: لون الفّضة املدلوكة، فواجٌب أْن ال تكون له شعرة سوداء. الثالث عرش: الّزرزورّي هو من أحسن الخيل.

ينبغي أن يكون هذا اللون هو التاسع ال العارش، وهذا الخلل نجده يتكرر يف جميع مخطوطات الكتاب.  27
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الباب الثّاين عرش:

يف أَيِّ لَْوٍن أحسن ألوان الخيل، ويف أَيِّ بُقعة من األرض تكون خيلها جارية 

سابقة، ويف أَيِّ نَْوٍع ِمْنُه

األحمر، يجري يف أرض الّرمل أكرث ما يجري يف األرض القاسية، وال ينبغي أن ُيهمز يف أّول دفعته. والحصان األدهم يجري يف 

الّرملة أكرث مما يف األرض القاسية، ألّن حوافره قاسية، ويجري أيًضا بي األشجار واألعواد، يك تخرج أربابها من كل ِشّدة. األشقر: 

]يجري[ كثريًا يف األرض الّرطبة، وينبغي أن ُيحفظ من األحجار. والّرمادي: صّبار، يجري يف جريه. األشهب الزفتي: يجري جريه يف ُكلِّ 

بالد، وينبغي أن ُيحفظ من الغيس. األشهب: يجري يف كل بالد، ويخرج من الغيس بقلب صحيح. األبيض القرطايس: أكرث جريه يف 

الّرملة، ووجب أن يحفظ من األحجار، وهو أكرث سعًدا يف الخيل. واألشهب الذي يميل إىل األزرق: يحسن جريه يف كل بقعة ألّن حافره 

صحيح. واألزرق يجري يف ُكلِّ ُبقعة. األشهب املدّور يجري يف الغيس واملاء أكرث من غريهما. واألحمر الزفتي يحسن جريه بي األْعواد 

يف األرض الحرشاء. الخيل التي تشد بالغدر هو الذي لم يرشك لوًنا من األلوان مع لونه، مثل األحمر الذي لم يكن فيه بياض، واألدهم 

َعر الّرقيق  َعر ُيوَلد من األخالط السابقة عن الجسد، وهي تابعة لطبيعة الجلد. الشَّ الذي لم يكن فيه بياض. وقال أرسطوطاليس: "إّن الشَّ

َعر الكثيف َيُدلُّ عىل ِصّحة القلب مثل شعر األسد". وقالوا أيًضا: منها ما ُيولد عىل لون تبّدل لوًنا آخر عند ِكربه،  فإّنه َيُدلُّ عىل الِخّفة، والشَّ

قال أرسطوطاليس: إّن الحيوانات ُكّلَها إذا كربت تكحل أسنانها سوى الحصان األبيض، أسنانه تزيد يف البياض عند كربه إذا اْبَيضَّ 

َعر الذي فوق حاجبه، وكذلك إذا كان يخفض رأسه لألرض، ومن عالمات ِكربه إذا ُجعل اللَِّجام بفمه تحت التكميشات التي تكون  الشَّ

ول يف األسنان ليس بدليل. ول يف أسنانه. وقالوا أيًضا: الطُّ ْفىل تدّلت، وكذلك الُعَقد التي تحدث بذنبه، والطُّ فيه، وكذلك إذ ارتخت السُّ
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صورة غالف كتاب "يف طبيعة الخيل"

املطبوع يف إشبيلية عام 1580

]نّص القسم األّول من الكتاب[

ِدنا وموالنا ُمَحّمد وآله وسّلم. بسم الله الّرحمن الّرحيم، وصىّل الله عىل َسيِّ

اآلن  والغرض  العجمّي.  باللِّسان  األشبييّل  أندراد  الحكيم  أّلفها  وأفعالها،  املختلفة  وأنواعها  الخيل  طبيعة  يف  تأليف 
انقالبها إىل اللِّسان العريب تسهياًل لحصول ما تضّمنته من الفوائد وهي عىل قسمي.

أّما القسم األّول: يف طبيعة الخيل ومشابهتها لطبيعة اإلنسان يف ذكر الخصال التي حصلت لبعض أفرادها فيما تقّدم.

والقسم الّثاين: يف تدبري اإلنسان عليها مما يحتاجه َمن ُقلَِّد أمرها، من سياستها ورياضتها، وما يتعّلق بأحوالها، ومعرفة 
العلوم التي يحتاجها لشؤونها.



مؤرخ سوري، مقيم يف أملانيا.   *
A Syrian historian residing in Germany.

 يعد الدكتور عبد الله حنا من أبرز املؤرخن السورين الذين اعتمدوا عى أساليب التاريخ الشفوي وتقنياته ومناهجه يف 
كتابة التاريخ االجتامعي الســوري الحديث. ففضاًل عن الوثائق والســجالت، اعتمد بشكل كبر عى تقنية املقابلة امليدانية 
املنظمة يف التاريخ الشــفوي من جهة، والرتكيز عى تناوله بوصفه تاريخ املهمشــن والذين "ال صوت لهم" مبا أغنى 
مقارباتــه التاريخية االجتامعية للتاريخ الســوري املعارص فيام عرف  بقراءة "التاريخ من األســفل" والذي يجمع بن حقول  
التاريخ واألنرثوبولوجيا والسوســيولوجيا. ويندرج يف إطار ذلك أعامله املتعددة عن تاريخ الفالحن والحركة العاملية يف 
ســورية، وعن ملكية األرض.  وتقدم أســطور يف هذه املادة نصوص شهادات نظّمها وجمعها حنا يف العقدين األخرين 
مــن القرن العرين، مع "مهّمشــن أو من هــم عى تخوم التهميــش" ألهميتها التوثيقية، ولكونهــا تتضمن معلومات 
ميكن االســتفادة منها وتنطوي عى فائدة كبرة ملن يشــتغل من الباحثن، وال سيام املؤرخون منهم، يف كتابة التاريخ 

االجتامعي السوري الراهن.

كلامت مفتاحية: التاريخ االجتامعي، التهميش، املهمشون، سورية، شهادات

Abdullah Hanna, one of the most prominent historians of modern Syria, was a keen adopter of the methods of 
oral history, and was especially fond of the structured field interview. Hanna's scholarly work was underpinned 
by his belief in value of the oral history gained through such interviews as the starting point for a history of the 
"voiceless". In other words, Hanna's work formed part of a global interdisciplinary approach towards a "history 
from below", and which combined academic history with anthropology and sociology. Hanna was particularly 
keen to study questions of land ownership and the role of peasants and serfs in modern Syria. Ostour is publishing 
a number of texts which Hanna collected during his interviews of marginalized Syrians during the final two 
decades of the twentieth century, making them available to scholars interested in Social History and how it can 
confirm the present-day history of Syria.
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وثــائــق ونصـوص املهمشون يف سورية أواخر القرن العرشين

مدخل يجمع بني النظري وامليداين

دخل مدلول التهميش والفئات املهّمشة قاموس التداول السيايس يف السنوات األخرية من ثمانينيات القرن العرشين. قبل ذلك، نادرًا 

ما كنت أعرث يف األدبيات العربية السياسية عىل كلمة التهميش أو املهّمش. هذا، مع العلم أّن هذا اللفظ ورد يف بعض الدراسات املرتجمة، 

وكان ذا مدلول اقتصادي، وغالًبا ما عنى الفاقة أو الفقر.

وال بّد من اإلشارة إىل أّن سمري أمي رّوج يف ما نرشه بالعربية لفكرة املركز واألطراف؛ وبعدها ازداد استخدام تعبري التهميش. ومع تعاظم 

شكيمة الرشكات الرأسمالية العابرة للقارات، أخذت جماهري واسعة خارج املركز الرأسمايل تشعر أنها تعيش عىل الهامش، وال أمل لها يف 

النجاة بعد انهيار االتحاد السوفيايت، إال االتجاه إىل السماء. وتاريخًيا كانت العودة إىل الدين - وال تزال - أهم وسيلة للنجاة من الواقع املرير. 

واليوم نلمس ملس اليد أّن الخوف من التهميش، أو الخوف من فقدان الهوية الثقافية يدفع بفئات واسعة نحو التدّين والهروب من الواقع. 

ويّتخذ التدّين املتصاعدة وتريته ثالثة مظاهر:

ӵӵ.انتظار الفرج، باإلكثار من إقامة الطقوس الدينية وحفالت األذكار والعودة إىل الطرق الصوفية

ӵӵ املقاومة أو  الناس عىل االحتجاج  والخلفيات االجتماعية، لحّض  السيايس  املحتوى  الدينية ذات  للتجمعات  ظهور كثيف 

تحت املظّلة الدينية.

ӵӵ ظهور تنظيمات دينية متطرفة، تنهل من الجوانب املتزّمتة واملتحجرة من الرتاث، ثّم تسعى النتقاء حوادث معّينة اتصفت بالعنف

يف زمان كان له مربراته، وتتخذها نماذج لترصفاتها املرعبة. وتزداد خطورة هذه الجماعات، مع استخدام التقنيات الحديثة 

وما ُأنتج من وسائل الدمار، الستخدامها تحت راية الدين والرتاث بحسب فهمها، وإلحاق الخراب بالبرش والحجر والشجر.

ويمكن القول إّن الشعور بالتهميش، سواء أكانت أسبابه داخلية من األنظمة الحاكمة والتفاوت الطبقي، أم خارجية بسبب هيمنة 

القوى الرأسمالية املتوحشة، هو من العوامل الرئيسة املهمة التي تدفع إىل التدّين أواًل، ومن ثّم تزّج بفئات معّينة يف أتون نريان حروب 

تحّطم املجتمعات وتقوم بمحو ذاكرة الحضارات السالفة.

وال يسعنا هنا الحديث عن أسباب اتساع عملية التهميش يف املجتمعات العربية، يف العقدين األخريين من القرن العرشين، وما 

أعقبهما من حوادث جسام.

هذه الدراسة ليست إاّل تصويرًا انتقائًيا - محكوًما بإمكانات كاتب هذه األسطر الباحث من دون مساعدة حكومية أو خاصة - يف 

الوصول إىل مختلف الفئات املهّمشة، وتتّبع بعض مظاهر التهميش الجارية يف العقود الثالثة األخرية من القرن العرشين. وبحسب علمي 

ال توجد دراسات منشورة عن عملية التهميش والفئات املهّمشة، إاّل يف مجلة جدل، بإرشاف العراقي املاركيس عصام خفاجي)1). وقد شاركت 

يف هذا العدد بدراسة مقتضبة عن مظاهر التهميش يف املدن واألرياف السورية. وأورد عناوين بحثي يف مجلة جدل ومقتطفات من فقراته 

عىل النحو التايل:

ӵӵ أوجه واستعرضت  العريب،  تاريخنا  يف  والخاصة  العامة  مفهومي  تناولت  الحديثة.  سورية  يف  التهميش  إىل  تاريخية  نظرة 

التهميش يف املراحل املتعاقبة من تاريخ سورية الحديث.

عصام خفاجي )مرشف(، "هامشيون يف املدن العربية"، مجلة جدل، العدد 4، دمشق )1993(، إضافة إىل الدراسات النظرية يف هذا العدد من مجلة جدل، نجد أيًضا   1

عدًدا من الدراسات امليدانية، نذكر منها: دراسة سهري سلطي التل، "قاع املدينة: بحث ميداين حي يف بعض نماذج الفئات الهامشية يف األردن"، واملقصود مدينة عمان، وكذلك 

دراسة أحمد بعلبيك، "مورفولوجيا التآلف والتنافر داخل ضاحية حاشد يف'مينا الحبايب' بريوت"، ودراسة طويلة لرثوت إسحق، "أبعاد الهامشية: حالة مرص"؛ وقد درس إسحق 

حالة "مجتمع الزبالي"، يف ما أسماه الهامشية الحرضية، و"عمال الرتاحيل" يف ما أسماه الهامشية الريفية.
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ӵӵ.التكاثر السكاين وأزمة السكن وعالقتهما بالتهميش. وهذا ما ستلقي عليه الدراسة الحالية األضواء

ӵӵ.التكاثر السكاين والتهميش بي طبيعة األرض الزراعية وخصوبتها، ونظام امللكية

ӵӵ التهميش يف املراحل التعليمية. ويجري التهميش هنا بي اليافعي والشباب يف مرحلتي: األوىل مرحلة الترسب من املراحل

التعليمية ما قبل الجامعية، والثانية مرحلة الدراسة الجامعية التي كانت تمتد عند الكثريين عقًدا من الزمن، وأخريًا مرحلة 

ما بعد التخرج يف الجامعة. وتعيش أعداد كبرية من طالب الجامعات تحت وطأة ظروف الحياة الصعبة، وهاجسها إيجاد 

العمل بعد التخّرج والقلق من املستقبل الغامض.

ӵӵ.العالقة بي النشاطات الطفيلية والتهميش

بعض أوجه التهميش املستخلصة من الدراسات امليدانية

ننقل تعاريف للتهميش، من وجهة نظر بعض من التقيناهم:

ӵӵ.ثمة أنواع متعددة للتهميش، منها السيايس واالقتصادي واالجتماعي والفكري والديني واإلثني... إلخ

ӵӵ.املهّمش هو كل إنسان غريب يف وطنه، ويشعر بأّن هذا الوطن ليس وطنه

ӵӵ املهّمش هو كل إنسان ال يستطيع الوصول إىل حّقه، حتى لو كان صاحب حق واضح وضوح الشمس... أّما إذا كان لدى

اإلنسان واسطة للوصول إىل حقه أو ما يبتغي فهو غري مهّمش، وإذا لم تكن لديه واسطة أو مسؤول يدعمه فهو مهّمش.

ӵӵ التاريخ مدرسو  ويليهم  والرسم،  املوسيقية  الرتبية  مدرسو  تهميًشا  الرشائح  وأكرث  مهّمشون.  عموًما  واملدرسون  املعلمون 

والجغرافيا الذين ال مورد إضايف لهم.

ӵӵ.املهّمش هو خارج فعالية السلطة أو الدولة، وليس له أي تأثري يف املجتمع، وال أحد يعطيه دورًا

ӵӵ بالتهميش يف "أنا لست مهّمشا يف محيل ]مهنته كّواء مالبس[، ولكني خارج املحل ال أشعر بأي قيمة يل. وأحياًنا أشعر 

املحل عندما يأيت أحد أصحاب النفوذ ويطلب بلهجة األمر أن أكوي ما أىت به يف برهة قصرية. إنه يترصف من دون أن يراعي 

شعوري ووضع العمل".

ӵӵ اإلنسان املهمش هو اإلنسان الذي ال يعمل يف املجال الذي ُأّهَل له، ويوضع يف مكان ال عالقة له بتخصصه ... األنظمة

تسبب التهميش.

ӵӵ التهميش ال يعني بالرضورة الفقر، بل له مدلوالت وأنواع متعددة: فمنه السيايس واالقتصادي واالجتماعي والفكري والديني

واملناطقي ... وهذا ما يقودنا إىل القول بنسبية التهميش.

ӵӵ آخر بتاجر  نفسه مهّمًشا، مقارنة  ا يجد  ألف لرية سورية شهرًيّ يربح بطرق مرشوعة مئة  تاجرًا  أّن  بمعنى  التهميش نسبي، 

عىل صلة بذوي النفوذ ويفوق ربحه الشهري املليون لرية، ويف ذّمة بعضهم مليون دوالر. ولذلك نجد الُتّجار القدامى الذين 

لم يدخلوا يف عالقات متشابكة ومتبادلة املصالح مع البريوقراطية الحاكمة يتذمرون مع أّن أرباحهم جّيدة، ويندبون سوء 

حظهم ألّن دورهم عىل الهامش بعد صعود "الطبقة الجديدة" التي ال ترتك لهم إاّل العظام وتستأثر باللحم.

ӵӵ ،ا، أي إّن ثّمة حركية داخل املجتمع ال تعرف السكون ... فالتهميش يمكن أن يستمر لفرتة ثّم يزول التهميش ليس أزليًّ

وأحياًنا ُيطّل برأسه من جديد.

ӵӵ.التهميش ذو شكل هرمي، ومن يقف يف منتصف الهرم يجد نفسه مهّمًشا من األعىل، وهو يهّمش األدىن منه مرتبة
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ӵӵ التهميش ذو شكل دائري، فثمة مركز وأطراف، وكّلما ابتعد اإلنسان عن املركز أصبح أكرث تهميًشا. ويمكن للفرد أن ينتقل

من دائرة إىل أخرى: إّما يف اتجاه املركز، وإّما يف اتجاه األطراف. ويف هذا اإلطار يربز أيًضا التهميش املنطقي.

ӵӵ ثّمة فئات مهّمشة اجتماعًيا مثل الَنَوْر )الغجر(. ولكّن بعض مجموعات النور ليست مهّمشة اقتصادًيا. فبعضهم اغتنى غنى

فاحًشا بفضل حفالت الغناء والرقص التي يقيمونها.

ӵӵهل العنوسة للفتيات وكذلك الشباب، والتي سببها الضائقة االقتصادية وغريها، هي صورة من صور التهميش؟

ӵӵ بّد من مراعاة إذ ال  باملطلق.  السؤال الحساس واملعقد  بالتأكيد ال يمكن اإلجابة عن هذا  املرأة يف مجتمعنا مهّمشة؟  هل 

من  تاريخية  مرحلة  ولكل  منطقة  لكل  التاريخية  والخصوصية  العربية،  مجتمعاتنا  يف  املتنوعة  الحضارية  املستويات 

حياة مجتمعنا.

ӵӵ وال بّد من اإلشارة إىل أّن "نظام الحريم" ترك بصماته املبارشة وغري املبارشة يف املجتمع. ومع أّن عرص النهضة العربية يف

ا إىل تحرر املرأة، إاّل أّن التغيري لم يكن شاماًل وعميًقا. وبقيت أكرثية املجتمع تنظر إىل املرأة  منتصف القرن العرشين قاد نسبيًّ

عىل أنها قيمة نسبية ال قيمة مطلقة كالرجل، فتعيش تابعة تدور يف فلك الرجل ال يف فلك املجتمع)2).

ӵӵ ويالحظ أّن تهميش املرأة يف املدينة أوضح منه يف الريف، إذا استثنينا املرأة املوظفة أو التي تتقاىض أجرًا. وسرتد يف الدراسات

امليدانية التالية صور لوضع املرأة الريفية من هذه الزاوية.

ӵӵ ظهر يل، أثناء زياريت األخرية إىل دمشق يف ربيع 2015، أّن الفتيات أخذن "يتمردن" عىل أنماط املالبس التي ُفرضت عليهّن

السنّيات  الفتيات  من  الساحقة  واألكرثية  بها.  يتعلق  وما  الداكنة  الواسعة  األلبسة  عىل  والتشديد  السفور  تراجع  فرتات  يف 

اللوايت شاهدتهّن يف دمشق والالذقية وبلدات القلمون يلبسن البنطلون الجينز الضيق والثياب املتعددة األلوان وامللتصقة 

بجسم الفتاة ساعية إلظهار مفاتن جسمها، مع تغطية شعر رأسها بأشكال الفتة للنظر. وهذه الظاهرة، كما أرى، إشارة إىل 

بداية التمرد عىل األحكام التي ظهرت بعد انحسار أفكار النهضة العربية وصعود األصولية املتزمتة ... هل لذلك عالقة بالتمرد 

عىل تهميش املرأة؟ ... لقد حاولت االستفسار وطرح األسئلة بشأن هذه الظاهرة، ولكّن املأساة التي يعيشها البرش يف سورية 

مة، لم تسمح يل بالخوص عميًقا يف هذا املوضوع الحّساس. وأرى أّن ظاهرة اللباس الضّيق واملتعدد األلوان تشبه  املَحطَّ

طرح أعداد من الفتيات للمالءة يف أربعينيات القرن العرشين. فهل نحن أمام عهد جديد عىل الرغم من التزمت والتحجر 

والتمسك بالقشور دون الُلباب؟

مناذج من التهميش اعتامدا عىل الدراسات امليدانية

هذه النماذج املستَمّدة من الواقع يف العقدين األخريين من القرن العرشين، واملنقولة حرفًيا أو بترصف من أفواه أصحابها، نوردها ألخذ 

فكرة عن املهّمشي أو من هم عىل تخوم التهميش. وألسباب عديدة، رأينا حذف أسماء من التقيناهم واكتفينا بالوقائع.

لقد جرى جمع هذه العّينات يف وقت اشتّدت فيه الهجمات عىل الفكر النهضوي العريب من جهة، متالزًما مع التضييق عىل املنهج 

العلمي املتطلع إىل فهم الواقع وتطويره من جهة أخرى. فقد اتسع دور الظالمية، والالعقالنية هي سيدة املوقف، والحديث عن نهاية 

بدأ استغالل اإلنسان  أّن األيديولوجيات قديمة، ظهرت منذ  السوفيايت. وقد تناىس هؤالء  انهيار االتحاد  بعد  رائًجا  األيديولوجيا أصبح 

لإلنسان، وانقسام املجتمع إىل طبقات، وطموح املقهورين إىل تشييد مجتمع السعادة والرفاه.

منري كرامة، "مراجعة كتاب، الجذور التاريخية لتحرير املرأة املرصية يف العرص الحديث"، ملحمد يحيى كمال، مجلة الفكر العريب، العدد 39 / 40 )حزيران 1985(،   2

ص 355.
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 الحالة األوىل: أيهام أجمل غرفة كلب "املعلم" يف الثكنة أم غرفة املجند

يف أحياء دمشق الفقرية؟

الَسَلمية مدينة معروفة، تقع إىل الرشق من حماة، هجرها قسم من أهلها يف أواخر خمسينيات القرن العرشين، بعد أن جّفت املياه 

الجوفية فيها بسبب االستخدام األرعن لضخ املياه وسقاية القطن.

انتسب املهاجرون إىل القوات املسلحة وأجهزة األمن ووظائف الدولة. وعندما لم تستطع أجهزة الدولة يف أواخر سبعينيات القرن 

املايض استيعابهم - كما هو الحال بالنسبة إىل غريهم - اتجهوا للعمل يف مؤسسات القطاع العام. وبعد أن توقفت هذه املنشآت عن قبول 

اليد العاملة الجديدة، يف أواخر ثمانينيات القرن العرشين، بدأ الشباب - يف السلمية كما يف غريها - يبحثون عن أعمال متنوعة، منها املنتج 

ومعظمها غري منتج أو هاميش .

تتمّيز السلمية وقراها بارتفاع مستوى الثقافة وحب املطالعة والحوار الذي ورثوه عىل ما يبدو من تراثهم اإلسماعييل. وقد زرت السلمية 

يف ربيع 1977 محارًضا يف املركز الثقايف العريب. وبدا واضًحا كثافة الحضور وحبهم التزّود باملعرفة ورغبتهم يف النقاش. وكونهم يعيشون عىل 

ا يف طباعهم، وتجىل ذلك يف حفلة العشاء العامرة باللحم املشوي وأقداح "حليب السباع" التي  أطراف املعمورة، فإّن كرم أهل البادية كان جلًيّ

ُتطلق اللسان عىل عواهنه للحذر، فكيف بأهل السلمية الشغوفي بالنقاش الفكري السيايس؟

أحد شباب السلمية)3)، وهو معاون مهندس يف معمل اإلطارات )الكاوتشوك( يف حماة، التقيته بعد املحارضة بعدة سنوات، وزرته يف 

غرفته يف دمشق أثناء تأديته خدمة العلم. غرفته املستأجرة يف أحد األقبية ال ترى النور والشمس، ويدخلها الهواء من طاقة صغرية يف أعىل 

الغرفة. روى هذا الشاب املجّند أنه كان سائرًا يف الثكنة فشاهد بيًتا صغريًا أنيًقا مخصًصا إلقامة كلب "املعلم" )الضابط( قائد الثكنة. وعندها 

صاح الشاب بال وعي: "يا إلهي، هذا الكلب يعيش يف غرفة أفضل من غرفتي بعرشات املرات".

بعد انتهاء خدمته العلم بمدة، توقف معمل اإلطارات وأصبح الشاب عاطاًل عن العمل، فوجد نفسه مدفوًعا ومرغًما عىل ممارسة أحد 

النشاطات الطفيلية، املتمّثل ببيع الدخان املهّرب ... وبعدها ألقى عصا التسيار يف إحدى دول الخليج للعمل فيها، وتغرّي وضعه من حال 

إىل حال.

الحالة الثانية: حول الطبقة العاملة وهوامشها الطفيلية

عند الحديث عن بنية الطبقة العاملة وتركيبتها النوعية يف سورية، أثناء تكّون هذه الطبقة يف منتصف القرن العرشين قبل أن تحّل بها 

املصائب، ال يكفي معرفة وضع العامل ومقدار ما يتقاضاه من أجر، بل ال بّد من التعرف إىل أمور عدة منها:

- األمالك أو األموال التي ورثها العامل عن والديه .

- عدد أفراد األرسة اليافعي الذين يتقاضون أجرًا، أو يقومون بأعمال هامشية أو طفيلية تؤدي إىل زيادة دخل األرسة وتحسي 

أوضاعها، والحلم بالصعود نحو األعىل يف السلم االجتماعي.

روى يل أحد األصدقاء)4)، وهو ذو باع طويل يف معرفة أحوال الناس وتحليلها. وأنقل ما ذكره الصديق عن حالة أحد العمال املقيم 

بجواره يف أحد أحياء البؤس إىل الجنوب من دمشق ما ييل:

شاب من السلمية، مقابلة شخصية، دمشق.  3
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عامل أصله فالح من حوران، عمل يف رشكة الدبس للنسيج بدمشق، وكان أجره الشهري مع التعويض العائيل مقدار 1800 لرية 

سورية، وهو يعيل أرسة مؤلفة من ثمانية أفراد بمن فيهم الزوجة.

ثالثة من أوالد العامل يقومون بأعمال هامشية تؤدي إىل زيادة دخل األرسة ما يعادل أربعة أضعاف راتب األب، وهم عىل التوايل:

ӵӵ االبن البكر ترك املدرسة يف الصف الثامن، ورشع يبيع الدخان املهّرب يف الشوارع، ووصل ما حصل عليه من ربح أكرث من

ألفي لرية سورية.

ӵӵ االبن الثاين ترك املدرسة، وبدأ يشرتي ربطة الخبز بسعرها الرسمي 7 لريات، ويبيعها بسعر عرش لريات إىل الفئات الرثية التي

اليافع ال  ال يرغب أفرادها يف الوقوف مدة طويلة يف صفوف مرتاصة وغري منتظمة للحصول عىل ربطة خبز. وهذا الطفل 

يطمح إىل تعّلم مهنة فيها نفع له وللمجتمع، فقد استأثرت النشاطات الطفيلية بجماع قلبه.

ӵӵ 1989. وهو يف الصف السادس يف جمع أحذية البالستيك االبن الثالث لعامل النسيج أخذ يعمل يف العطلة الصيفية لعام 

القديمة أو املستهلكة من البيوت والشوارع وحاويات القمامة، ويبيعها بالوزن إىل أحد معامل تحويل البالستيك إىل مزهريات 

بالستيكية وما سواها. وبهذه الطريقة تمكن االبن الثالث يف العطلة الصيفية من أن يربح أكرث من أخويه.

ال أعلم ماذا حّل بهؤالء الفتيان. وبحسب خربيت، فإّن روح العمل غري املنتج والهاميش أخذت بمجامع قلوبهم وتفكريهم. وعىل األرجح 

لن يفكروا يف شق طريقهم إىل العمل املنتج سواء يف الحرف أو يف الزراعة. ويالحظ أّن قسًما من القوى الشابة تغلغل يف أعماقها النشاط 

الطفييل، وأصبح لهذه القوى الشابة قاعدة واسعة يف املجتمع، وباتت تهدده بالعواقب الوخيمة.

الحالة الثالثة: بائع الدخان املهرب واملوظف يف رشكة سادكوب الحكومية

الطرق،  الساحات ومفرتق  املهّرب يف  )السجاير( األجنبي  الدخان  يبيعون  الذين  الشباب  بكرثة  وتتمّثل  نالحظ ظاهرة استرشت، 

وعددهم يفوق املئات يف دمشق لوحدها .

سألني أحدهم)5) هل أريد رشاء الدخان؟ فتظاهرت بالرغبة يف الرشاء وسألت عن األسعار، ورسعان ما دخلت إىل قلب الشاب عندما 

بادرته بالسؤال: ألست من نازحي طربيا؟ فأجاب باإليجاب، وكانت مالمح وجهه ولهجته تدل عىل ذلك)6). ودار حديث طويل بيننا، خالصته 

التالية:

من  الجنوب  إىل  الفقر  أحزمة  أحد  األسود،  الحجر  حي  يف  والديه  مع  ويسكن  أطفال،  ثالثة  وله  متزوج  سنة،   32 الشاب  عمر 

دائرة،  رئيس  وظيفة  ويحتل  دمشق،  جامعة  من  الحقوق  يف  إجازة  وله  النفط،  لتوزيع  سادكوب  رشكة  يف  )عامل(  موظف  وهو  دمشق. 

إىل  وجاء  العمل،  تخص  مهمة  ستار  تحت  صباًحا  العمل  غادر  س.  ل   3300 قدره  راتًبا  يتقاىض  النقابية.  اللجنة  رئيس  أنه  إىل  إضافة 

األنواع  أحد  "باكيت"  ثمن  جنود.  ومعظمهم  لبنان  من  "القادمي"  من  البضاعة  يشرتي  املهّرب.  األجنبي  الدخان  لبيع  القصور  ساحة 

ا بي ثالثة آالف وأربعة آالف ل س، وأحياًنا يتجاوز الربح هذا الرقم.  يشرتيه - كما قال - بـ 21 ل س ويبيعه بـ 25 ل س. قال إنه يربح شهريًّ

معنى ذلك أّن دخل هذا الشاب من سادكوب ومن التهريب يبلغ سبعة آالف لرية سورية، وهو ما يعادل راتب أستاذ جامعة. وعىل الرغم 
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من قيمة هذا الدخل، فإّن ثيابه ليست نظيفة، ومالمحه تدل عىل البؤس. أضاف أّن ما يربحه من بيع الدخان يدفعه اشرتاًكا يف إحدى 

الجمعيات التعاونية السكنية، ألنه يرغب يف االنتقال مستقباًل من بيت والديه إىل بيت حديث.

سألته كيف تتعامل مع زوجتك وأوالدك يف البيت؟ أتعاملهم بصفتك موظًفا، أم مهّرًبا، أم بائع دخان مهّرب؟

أجاب - عىل ذمته - أّن زوجته ووالديه ال يعلمون أنه يبيع الدخان املهّرب، ويتعامل معهم بصفته عاماًل ورئيًسا للجنة النقابية.

سألته: أنا محارض، إذا استمعت إىل إحدى محارضايت التي تنتقد التهريب واملهّربي، وأدعو إىل الحماية الجمركية إلنتاجنا الوطني 

وبناء صناعة وطنية، وإغالق بوابة لبنان التي تدّمر اقتصادنا، أال تكرهني؟

أجاب )والله أعلم إن كان مجاماًل أم صادًقا(: ال، أنا مع سياسة تحسي الدخان الوطني، وأتمنى أن يكون من نوعية جّيدة. ولكن 

ما العمل؟... أريد أن أعيش.

بعد أن ودعته ذهبت واشرتيت "كرتونة" أو"صفت" بيض بسعر 75 ل س. فأرسع نحوي، وقال: "ملاذا تشرتي البيض بـ 75 ل س، 

وسعره الرسمي )تسعريته( 55 ل س؟"، قاصًدا من وراء ذلك مداعبتي، وتوجيه النقد إيّل، مربرًا عمله يف البيع بطريقة "غري مرشوعة".

بعد أسبوع من هذا اللقاء، التقيت شاًبا آخر يف ساحة بيع الخرضة يف حي ركن الدين بدمشق. كان يبيع عىل الرصيف - ما ُيعرف بالبسطة 

- الدخان والسمنة والجبنة والزبدة، وجميعها مواد مهّربة من لبنان )وغالًبا بواسطة الجنود الذين يخدمون يف الجيش السوري املقيم يف لبنان 

آنذاك ويبيعونها لهؤالء الشباب(. والطريف أّن هذا الشاب الذي يبيع املواد املهّربة عىل قارعة الطريق حاصل عىل دبلوم من كلية التجارة من 

جامعة دمشق.

لبنان وبائعيه يف الشوارع والساحات أصبحت ظاهرة عامة، تستوعب آالف  إّن ظاهرة مهّريب الدخان وغريه من املواد اآلتية من 

الشباب الذين ال يجدون عماًل أو الذين دخلهم ال يكفيهم، ويعّدون هذا العمل وسيلة للعيش. هذه الظاهرة من مؤرشات تهميش الطبقة 

العاملة الشابة وتحويلها إىل"فئات رثة" ال وعي اجتماعي لديها، وال حس وطني، وال أخالق، وال قيم، وال هم يحزنون.

الحالة الرابعة:" بائع الخضار عىل الرصيف"

شاب عمره 22 سنة)7)، من قرية املرشفة إىل الرشق من حمص، حصل عىل شهادة الدراسة الثانوية، ثّم تخّرج يف املعهد املتوسط 

خرضة".  ِبْع  "اذهب  له:  قالوا  املعهد  إدارّيي  أمام  وضعه  من  تذّمر  وعندما  جدوى.  دون  من  لكن  وظيفة،  عىل  الحصول  آماًل  الزراعي 

رّبما لعالقة الخرضة بدرايته الزراعية البسيطة.

غادر هذا الشاب قريته، وألقى عصا التسيار يف دمشق، وسكن مع أربعة من رفاقه يف غرفة صغرية يف حي القابون إىل الشمال من 

ا من سوق الهال الجديد بمبلغ يقارب 500 ل س، وينقلها بسيارة شحن  دمشق أجرتها 520 ل س. أخذ هذا الشاب يشرتي الخرضة يوميًّ

صغرية )سوزويك( إىل ساحة القصور حيث "يبّسط" )يعرض( بضاعته عىل جانب الطريق. وإذا لم يوّفق يف بيع كل يشء، يعيده إىل سوق 

الهال، ويعود به يف اليوم التايل.

بالبيع عىل  له  املَُرّخص  البندورة والخيار والكوسا. لم يكن لديه ميزان، ولهذا كان يستخدم ميزان جاره  التقيته، كان يبيع  عندما 

الرصيف. قال الشاب إّن ربحه يراوح بي 100 و150 ل س. ولكن إذا أتت رشطة البلدية، تصادر له البضاعة ألنه لم يحصل عىل رخصة، 

وعندها يخرس من رأس ماله.

شاب، مقابلة شخصية، ساحة القصور- دمشق، 8 / 10 / 1989.  7
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سألته: ما هو هدفه يف هذه الدنيا؟ وكيف ينظر إىل املستقبل؟

أجاب: إّن هدفه اإلنفاق عىل إخوته الثالثة الصغار وتعليمهم، وهو ال يفكر يف الزواج أو غريه من األمور.

يطفح وجه الشاب بالرباءة، ويتمّتع بصحة جّيدة وقوة عضلية بادية يف حركاته. فأسفت عىل هدر هذه الطاقة، وضياع هذا الشاب يف 

أعمال غري منتجة، يمكن أن يقوم بها ابن الستي سنة.

وليست حالة هذا الشاب نادرة، بل هي ظاهرة عامة منترشة يف كل مكان. فساحات املدن وشوارعها تعّج بهؤالء الشباب الذين يزاولون 

أعمااًل هامشية، وال يلبثون أن يتحولوا إىل بضاعة معروضة للبيع ملن يدفع الثمن.

الحالة الخامسة: أصوات تنئ يف مؤمتر الخدمات الطبية النقايب)8)

بدأ أحد النقابيي بكلمة سياسية عامة، ال جديد وال محتوى لها، وهي عادة متبعة عند النقابيي املتحدثي باسم السلطة واملتطلعي إىل 

ما تقّدمه لهم من امتيازات.

قال أحدهم: "اللجان النقابية يف مستشفيات الجامعة ال تأخذ دورها. هناك خلل يف العالقة بي النقابة ورب العمل".

قال ثان: "املريض الذي يدخل إىل املشايف، وهو غري مدعوم ومن دون واسطة، ُيهمل. أحد املرىض بقي يف املستشفى الجامعي عرشين 

يوًما من أجل إجراء عملية فتاق، وخرج من املستشفى من دون إجراء العملية، بسبب وجود متسلطي ال يعملون إاّل عن طريق الواسطة".

أكرثية املؤتمرين رفضت فرض نسبة 1 يف املئة من راتب النقايب بداًل من ثالث لريات سورية. إحدى املمرضات قالت: "إّن قطع واحد يف 

املئة من الراتب اشرتاًكا للنقابة معناه رسقة لقمة العامل. ليس هدفنا خلق بورجوازية جديدة يف النقابة، من جراء قطع واحد يف املئة من الراتب 

... نحن نطالب باملوازنة بي األسعار واألجور".

النقابيون الجالسون عىل منصة القيادة كانوا يناورون من أجل اقتطاع الواحد يف املئة من أجور العمال "لصالح العمل النقايب" بحسب 

قولهم، ولكنهم أخفقوا يف نيل موافقة أكرثية األعضاء ... أحدهم قال: "هناك تناقض بي من يركبون املرسيدس )إشارة إىل مسؤويل السلطة( 

ومن ال يجدون مكاًنا يف الباص. لم تعد الناس تثق بالنقابات".

الحالة السادسة: جامع النفايات

ذكر اسمه)9) من دون شعور باإلحراج. وهو من مواليد 1977 يف دمشق، ولكن والده من النازحي من إحدى القرى املطلة عىل جرس 

بنات يعقوب يف الجوالن. وهو يقوم بجمع األشياء "الثمينة" من حاويات القمامة، ويبيعها ملن يقوم بإعادة تصنيعها. زوجته ال تعمل. أخته 

الكبرية خديجة تشتغل يف معمل البالستيك، وأجرتها األسبوعية 400 ل س. أخوه نوح يف الصف الرابع، اخته آمنة يف الصف األول، أخته 

عائشة صغرية لم تدخل املدرسة بعد.

يف حالة أخرى مشابهة، شاهدت رجاًل يرتدد مع ابنه ليجمع "الثمي" من حاوية القمامة قرب بيتنا يف حي العدوي. وبعد مدة أخذ 

الصبي يأيت بمفرده من دون أبيه بعد أن تعلم "املهنة". الطفته وتحدثت معه وتبّي يل أن يف عقله خلاًل بسيًطا. طلب مني إعطاءه أكاًل أو 

مواد تموينية. ذكر يل أن أهله يسكنون خارج دمشق إىل الجنوب من السيدة زينب، وبيتهم "ملكهم" وهو مؤلف من غرفتي ومطبخ وبيت 

انعقد يف دمشق يف 7 / 2 / 1981 يف مبنى اتحاد نقابات عمال دمشق.  8

شاب دمشقي، مقابلة شخصية، قرب الحاوية - حي العدوي - دمشق، 8 / 4 / 1992.  9
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حوش، أي أرض دار. ويف هذا الحوش برئ يضخون املاء منها للرشب واالستعماالت املنزلية. الكهرباء "يرسقونها" بحسب تعبريه من خط 

الدولة، كما هو حال معظم القاطني يف هذه التجمعات السكنية العشوائية غري املرخصة.

اليابس ويبيع  11 ل س. كما يجمع الخبز  بـ  الكيلوغرام  البالستيك الذي يسميه الشمع، ويبيع  هذا الصبي يجمع، كما ذكر يل، 

ا عىل 150 ل س. الكيلوغرام بـ 4 ل س، واأللومنيوم بـ 12 ل س، والنحاس بـ 16 ل س. وأردف أنه يحصل مع والده يومًيّ

الحالة السابعة: "الزبّال" عامل التنظيفات

االسم )س()10) من مواليد 1959 يف إحدى القرى املطلة عىل الضفة الرشقية لبحرية طربيا، وهو من النازحي بعد احتالل الجيش 

اإلرسائييل الجوالن يف حزيران 1967. وبعد حديث قصري، دعوته لرشب فنجان قهوة يف حديقة منزيل.

كان والده فالًحا ُقتل أثناء احتالل الجيش اإلرسائييل الجوالن عام 1967. ولم يكن )س( مسّجاًل يف دائرة النفوس بعد والدته، وبقي 

مكتوًما حتى نزوحه من قريته مع أمه وإخوته من الجوالن إىل دمشق. سكنوا يف برزة يف إحدى شقق األبنية العظم، أي غري مكتملة البناء 

مثل غريهم من النازحي.

دخل )س( املدرسة االبتدائية، ووصل إىل الصف السادس، وعندما اكتمل عوده رشع يف العمل أجريًا يف مهن الحدادة، والنجارة، 

والبالط. وعندما بلغ الرابعة عرشة من عمره التحق بالعمل الفدايئ، وبقي ثماين سنوات إىل أن أصيب برجله فرتك العمل الفدايئ. وعىل األثر 

اسُتْدعي لخدمة العلم ملدة أربع سنوات قضاها يف خدمة شاليهات الضباط عىل الساحل السوري. بعد خدمة العلم، عمل ملدة ثالث سنوات 

مع رشكة قاسيون الحكومية للبناء، وكانت تضّم أعداًدا كبرية من العمال النازحي من الجوالن غري املوصوفي )ليس لديهم خربات(. ورشكة 

قاسيون رشكة إنشائية، ظهرت مع عدد من الرشكات العامة يف سبعينيات القرن العرشين، واستوعبت فائض اليد العاملة آنذاك. بعدها عمل 

)س( يف "البلدية" بحسب تعبريه، أي عامل تنظيفات، يعمل يف الليل بأجر شهري قدره 2700 ل س. وذكر أنه يف عدد من ساعات النهار 

يبحث عن "ضالته" من منتجات البالستيك، والنايلون، وعلب التنك، وأشياء "ثمينة" أخرى، يبيعها للمعامل التي تعيد تصنيعها. واملعدل 

الشهري ملا يحصل عليه من نقود قرابة 2500 ل س.

وأردف موضًحا: "كرامتي  العمل.  وتوقفت عن  الزواج  قبل  زراعية  أّمية وكانت عاملة  ابنة عمه، وهي  1989 من  تزوج )س( عام 

ا. أنجب )س( يف مدة قصرية بي عامي 1989 و1992 صبّيي وبنًتا كان  الشخصية ال تسمح يل بتشغيلها ال هي وال أختي"، كما ذكر حرفًيّ

عمرها أثناء الحديث معه شهرًا.

بعد زواج )س( ترك )انفصل عن( أهله واستأجر يف ضواحي دمشق غرفتي بمبلغ مئة ل س. ثّم رشع يف بناء غرفتي ومطبخ وحمام 

من دون رخصة من البلدية. والواقع أّن البلدية ال وجود لها يف املنطقة التي يعّمر فيها إىل الجنوب من مقام السيدة زينب. بلغت تكلفة 

البناء 125 ألف ل س، واستغرق البناء مدة سنة وخمسة أشهر. وكانت األعمال العادية أثناء البناء ُينّفذها )س(. يحصل )س( عىل املاء من 

برئ جريانه، أّما الكهرباء فهي رسقة من خطوط كهرباء الدولة. وهذه ظاهرة عامة، كما ذكرنا، موجودة يف كل مكان من أماكن السكن 

العشوايئ املحيطة بدمشق واملبنية بال رخص. ويف هذه األحياء، تسكن أعداد هائلة من البرش، يمكن للباحث املتواضع القدير أن يدرس 

حالتهم االجتماعية.

عىل الرغم من أّن )س( وصل إىل الصف السادس، فإّنه نيس القراءة والكتابة، شأنه شأن عرشات اآلالف من أقرانه الذين ترسبوا من 

املدارس ونسوا بعد مّدة ما تعّلموه. يسمع )س( أحياًنا إذاعة صوت الجبل وإذاعة "مونتي كارلو "ذات الشعبية الواسعة. وعندما سألته بصفة 

عامل تنظيفات، قرب الحاوية - حي العدوي - دمشق، 25 / 5 / 1992.  10
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ا مع اعتداد بالنفس. وحول مستقبله أجاب: "من جّد وَجد، ومن  غري مبارشة وبطريقة دبلوماسية عن شعوره ورأيه يف التهميش، كان جوابه أبيًّ

سار عىل الدرب وصل. ممكن ابني يسكن يف املستقبل هنا يف حي العدوي إذا عّلمته". وأضاف: "أنا عّمرت غرفتي وبعتهم وحّسنت وضعي".

الحالة الثامنة: "مغمسة بالدم لقمتنا")11)

قالت إحداهّن: "األجر البالغ 500 ل س ال يكفي عائلة مؤّلفة من خمسة أفراد. الرأسمال الطفييل يلتهم كّل يشء". قال أحدهم: 

"كثري من العمال يرتكون العمل يف القطاع العام للبحث عن اللقمة الرشيفة. نرغب يف استقرار العمال وعدم ترشيدهم. فاألجور متدّنية 

والغالء فاحش...". قال أحدهم: "يف الثورة الفرنسية قيل لهم روحوا كلوا كاتو. فمن أين نشرتي الكاتو؟ ... ِزيدت الرواتب ولكن األسعار 

ارتفعت أكرث ... هذه بدها مطالبة وليس كتابة فقط".

أحدهم قال: "نحن عمال لسنا معلقي وال مطلقي". وذلك يف معرض حديثه عن التأمينات االجتماعية. أحد عمال رشكة قاسيون 

طالب باألمور التالية :"الكسوة، واإلجازات، وعدم الفصل من الخدمة، وأخذ طبيعة العمل، وحساب العمل اإلضايف وفق معدل األسعار 

الحالية، وتأمي النقل، ومراعاة العامل املتقدم يف السن".

كنت بصفتي مستمًعا وناقاًل للمهم مما أسمع، أشعر أّن أحاديث العمال هذه نابعة من القلب، ال َتَصّنًعا وال مواربة وال تزّلًفا للسلطة. 

وبدا واضًحا أّن هذه الرشائح االجتماعية جائعة وبائسة.

أحد عمال التنظيفات قال: "نحن طبقة مسحوقة، نطلب رغيًفا نظيًفا يف يد نظيفة. هناك وساطات ورشاوى تؤّثر علينا...".

ترّكزت تساؤالت عمال الدولة والبلديات ومطالبهم يف ثالثة أمور: الوضع املعييش واالقتصادي السّيئ، والخدمات القليلة التي تقدمها 

النقابة، ووضع العمال يف رشكة جبل قاسيون التي تضم أكرث من سبعة آالف عامل. ولوحظ أن تذّمر هذه الفئات املسحوقة يختلف يف جوهره 

عن تذمر البورجوازية الصغرية ذات املطالب األخرى. كما لوحظ أّن قادة النقابة حاولوا امتصاص نقمة العمال وتذمرهم، بأساليب وطرق بدا 

واضًحا أّن الجالسي عىل املنصة يتقنونها.

جرى الحديث كثريًا أثناء املؤتمر عن دور الوساطات يف اإلفساد، وعن مشاعر الخيبة ممن ليس له سند يوصله إىل حقه. وننقل ما 

قاله أحد العمال: "يف الوساطات ألو يا فالن دبريل فالن. أو يأخذ كرت فيذهب إىل شاليهات العمال يف البسيط. نحن بدنا يش أهم من 

الشاليهات، بدنا صيدليات ومستشفيات... إلخ".

الحالة التاسعة: من مهندس زراعي إىل مساعد مصور ودّهان)12)

ا يف  العلم ملدة سنتي، ثّم عمل مهندًسا زراعًيّ 1980. وقام بخدمة  الزراعية عام  1956، تخّرج يف كلية الهندسة  )س( من مواليد 

محافظة السويداء ملدة خمس سنوات. تزوج من فتاة عام 1985 حاصلة عىل شهادة البكالوريا، وتدرس يف كلية الحقوق يف الصف الثاين. وبعد 

الزواج، تركت الدراسة وأنجبت طفلي، وهي اآلن ربة منزل.

وجد )س( أّن راتب املهندس الزراعي ال يمكن أن يعيله مع عائلته. وبحسب تعبريه قال: "ما عادت تويف معي". فاستقال من الوظيفة 

بصفة مهندس، وأخذ يعمل مع أخيه "مساعد مصّور فيديو"، إذ ينضّم ناقاًل أرشطة الكهرباء وراء مصور الفيديو يف الحفالت. وتبلغ أجرته 

الشهرية من هذا العمل املسايئ عندما تتوافر الحفالت مقدار 5000 ل س، يف حي أّن راتبه الشهري بصفة مهندس لم يتجاوز 4000 ل 

مقتبسات من مؤتمر نقابة مستخدمي الدولة والبلديات املنعقد يف 18 / 2 / 1981، يف مبنى اتحاد نقابات عمال دمشق.  11

شاب دمشقي، مقابلة شخصية، دمشق، 2 / 5 / 1992.  12
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س. إىل جانب ذلك، قام )س( بعمل دّهان يف البيوت، وكانت هذه مهنة والده سابًقا . ُيَحّصل )س( من مهنة الدّهان من ألفي إىل ثالثة 

ا. معنى ذلك أّن أجره تضاعف مقارنة بالعمل يف الهندسة الزراعية، مع مالحظة أنه يف عمله الجديد يبذل جهًدا يفوق ثالثة  آالف ل س شهرًيّ

أو أربعة أضعاف الجهد يف الهندسة الزراعية.

يقطن )س( يف بيت باألجرة يف دمشق مؤّلف من غرفتي ومطبخ يف دار قديمة. وأمله يف الحصول عىل بيت ُملك مغلقة أبوابه، فما 

يتقاضاه ال يكاد يكفي الحاجات اليومية.

هانة ومشاعر التهميش" الحالة العارشة: "مهنة الدِّ

االسم أبو إلياس)13) من مواليد 1951 يف بلدة صدد إىل الجنوب الرشقي من حمص. كان والده عامل نول يدوي يصنع البسط و"العبي" 

ا إىل خيوط، ومن ثّم  )العباءات(. وكانت هذه مهنة معظم سكان صدد، فقد كان أفراد العائلة جميعهم يقومون بتحويل صوف الغنم يدويًّ

حياكته وبيعه إىل البدو والفالحي يف القرى املجاورة. وبعد تعرّث مهنة الحياكة بسبب تغرّي األزياء ومنافسة األنوال اآللية للنول اليدوي، أخذ 

أهايل صدد يف الهجرة إىل لبنان ومدينتي حمص ودمشق للبحث عن العمل والوظيفة.

ا يف لبنان، ولحق به ابنه البكر الذي أنهى الصف الخامس للعمل معه. وبعد  بعد هجر مهنة الحياكة، عمل والد أيب إلياس عاماًل زراعيًّ

مدة، انتقل االبن البكر إىل دمشق، وعمل يف أحد معامل "الكازوز"، ثّم يف الرشكة الخماسية للنسيج، وتزوج ممرضة، وسكن يف غرفة ملك 

ألهل الزوجة.

هانة حتى  أّما محّدثنا أبو إلياس، فأتّم دراسة الصف التاسع يف صدد، ثّم يّمم شطر دمشق، وسكن مع أخيه، وبدأ يعمل يف مهنة الدِّ

تاريخ اللقاء.

تزوج أبو إلياس فتاة خريجة املعهد املتوسط الصحي، وهي تعمل يف وزارة الصحة براتب شهري قدره 3000 ل س. أّما أجرة أيب إلياس 

ا إىل 5000 ل س إذا توافر العمل. وليس أليب إلياس أي ضمان صحي أو تأمي. فهي يومية وتصل أسبوعيًّ

يسكن أبو إلياس أثناء اللقاء به يف حي الدويلعة الفقري إىل الجنوب الرشقي من دمشق. واملساكن يف الدويلعة غري مرخصة للبناء من 

ا استطاع بناء البيت  بلدية دمشق. يسكن أبو إلياس يف غرفة أجرتها 600 لرية، وهي ملك لقريب له من صدد. مالك البيت كان رشطيًّ

والسكن فيه وتأجري الغرف الزائدة إىل أبناء بلدته. ويف تاريخ اللقاء كان يسكن يف الدويلعة أكرث من 600 شخص من صدد يعملون جميعهم 

هانة. وعالقتهم ببعضهم قوية، وغالًبا ما يتّم الزواج من داخلهم. فكأّن قسًما من صدد انتقل إىل دمشق، بعد تغيري أداة العمل  يف مهنة الدِّ

من مكوك النول إىل فرشاة الدّهان.

رفيق أيب إلياس واسمه جوزيف هو دّهان أيًضا ومن مواليد دمشق عام 1965، ولكن جذوره تعود إىل صدد ويعّد نفسه صّدًيا. فقد 

قدم والده إىل دمشق عام 1959، وتطوع يف الجيش وأنجب خمسة ذكور وبنًتا، وتويف يف سِن مبّكرة. ولذا فإّن جوزيف وأخاه الذي يعمل يف 

فندق الفاندوم يعتقدان أّنهما مسؤوالن عن تربية إخوتهما بمساعدة راتب أبيهما التقاعدي. وكان الوالد تمّكن، بفضل التوفري من راتبه يف 

الجيش، من بناء غرفتي مع منافعهما يف الدويلة. ويفكر جوزيف يف بناء غرفة عىل سطح الغرفتي، لعله يتمكن من الزواج إذا توافر السكن.

حصل جوزيف عىل شهادة البكالوريا، وانتسب إىل الجامعة قسم اللغة الفرنسية. ولكّن ضيق ذات اليد وصعوبة تعّلم الفرنسية دفعتاه 

هانة. إىل ترك الدراسة الجامعية واالنرصاف إىل مهنة الدِّ

أبو إلياس، مقابلة شخصية، بلدة صدد - جنوب رشق حمص، 28 / 5 / 1992.  13
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وعندما سألت جوزيف، وهو مثقف ويقرأ كتب األدب والروايات، عن عدم تمّكن "الصّدية" من التحول إىل متعهدين للدّهان يف 

البيوت، أجاب: "إّن العزلة وعدم معرفة الناس يف األحياء الغنية واملتوسطة هي التي تجعلهم مجربين عىل العمل تحت إرشاف متعهد له 

صالت، وكان يف األصل دّهاًنا وتحول إىل متعهد، ولكنه كثريًا ما يشاركهم العمل".

هؤالء "الصّدية" الذين سكنوا يف الدويلعة والطبالة وأكرثية سكانها مسيحيون، بنوا عالقات حسنة مع الحوارنة املسيحيي القادمي 

من سهل حوران وجَبله )جبل العرب(.

وعىل الرغم من ضعف خدمات البلدية يف هذه األحياء العشوائية، وعدم وجود مرافق عامة فيها، فإّن أبا إلياس وجوزيف أكدا أنهما ال 

يشعران أنهما مهّمشان. فهما بحسب نظرتهما يعيشان يف حي مستوى الناس االجتماعي فيه متشابه، والجميع أصحاب مهن أو موظفون 

صغار. وماّلك هذه البيوت املؤلفة من طابقي وغري املرخصة من البلدية يسكنون مع املستأجرين ومستوى الجميع متماثل. وال يوجد يف 

الحيي مطاعم أو نواٍد، وهم يقضون أوقات الفراغ يف الزيارات ورشب الشاي أو "املّتة" ولعب ورق الشّدة.

الحالة الحادية عرشة: "التهميش ليس أزليًّا"

كان والد حسن)14) فاّلًحا فقريًا تويف عام 1970 .وعاش بفضل مساعدة أخويه إىل أن بلغ أشّده. وبعد أن أنهى حسن الخدمة العسكرية 

عام 1977، كان حائرًا ال يعرف ما يعمل. وبحسب تعبريه: "طلعت من الجيش وأنا أرضب كف عىل كف"، تعبريًا عن غموض مستقبله. 

ولكّن أبواب العمل كانت يف أواخر السبعينيات مفتوحة أمام الشباب فتوظف يف األعمال اإلنشائية ملدة 13 شهرًا، ثّم يف الرشكة العامة لتنفيذ 

املشاريع الصناعية يف السويداء. بعد ذلك عمل محاسًبا ملدة أربع سنوات يف الرشكة العامة للبناء بدمشق، واستأجر غرفة يف مخيم الريموك مع 

أمه وأخته اللتي كان يعيلهما.

يف ربيع 1988، ذهب حسن إىل ديب، وعمل يف أحد الفنادق مستفيًدا من خربته السابقة قبل خدمة العلم وبعدها، فقد عمل بي الحي 

واآلخر يف املقاهي، والتحق بثالث دورات لتعلم اللغة اإلنكليزية. عن شعوره يف الخليج قال: "يف لحظة من اللحظات تشعر نفسك ال يشء، 

وكنت أشتاق لشخص أشاكسه". ومن حصيلة العمل يف ديب بنى بيًتا يف قريته من أربع غرف ومنتفعاتها، وعقد خطبته عىل معلمة، وهو يفّكر 

ملّا التقيته يف رشاء محل تجاري صغري )دكان( أو مكتبة، واإلقامة يف قريته.

من خالل لقاءايت مع كثري من شباب محافظة السويداء، يتبّي يف ما له عالقة بموضوعنا، ما ييل: يقيم )يعمل( يف بلدان الخليج 

أكرث من ثالثة آالف شخص )شاب( من الدروز. القاسم املشرتك بي هؤالء هو العودة إىل "الجبل" أي جبل الدروز)15). و"الجبل "عندهم 

يصل حد التقديس، وبناء بيت يف الجبل هو أول أمنية للمغرتب)16). والبيت يجب أن تتصدره غرفة واسعة مفروشة وفق العادات، تسّمى 

"املضافة"، وهي رمز الوجاهة وإثبات الذات، وفيها تقام الوالئم )العزائم(، وهي من العادات االجتماعية املتأصلة لديهم.

والالفت للنظر أّن من كان مهّمًشا قبل السفر يسعى بعد عودته ملحو تاريخ تهميشه وفقره عن طريق اإلرساف يف فرش املضافة، واإلنفاق 

عىل الوالئم، والتباهي بالسيارة الفارهة، لدفن ماضيه املهّمش قبل سفره من جهة، وتنايس وضعه األكرث تهميًشا يف بلدان الخليج من جهة أخرى.

حسن، مقابلة شخصية، محافظة السويداء، 20 / 5 / 1990.  14

ا، كان الجبل معروًفا  املقصود بالجبل هو جبل الدروز الذي تحّول اسمه عام 1937 إىل جبل العرب، تأكيًدا لروح الوطنية املنتعشة يف أرجاء سورية يف تلك الفرتة. وتاريخًيّ  15

باسم "جبل حوران"، وكاتب هذه األسطر أنشأ كتاب العامية واالنتفاضات الفالحية يف جبل حوران )1918 - 1850(، عن ثورة الفالحي الدروز ضد مشايخهم عام 1888، 

املعروفة بالعامية.

وهذه الحالة ترسي أيًضا عىل مغرتيب دروز جبل حوران إىل فنزويال، وحلمهم بناء بيت يف "الجبل".  16
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وهذا ما أكده حسن بأنه مّر بعدد من مراحل حياته شعر فيها بأنه مهّمش. أي إّن التهميش يمكن أن يستمر لفرتة ثّم يزول، وكثريًا ما 

يطّل برأسه من جديد.

أثناء جوالتنا امليدانية يف منتصف ثمانينيات القرن العرشين، لكتابة تاريخ الفالحي، الحظنا أّن أعداًدا كبرية من العائدين من بلدان 

الخليج يحملون يف قرارة أنفسهم ُعقد التهميش الذي عانوه يف بلدان النفط. ونرضب بعض األمثلة عىل ذلك:

ӵӵ "مناطق وادي الفرات: نرى أّن العائد منها، وجيوبه مليئة، يسعى للزواج من ابنة شيخ عشريته، وينفق ما جمعه عىل "سياق عروسه

والحفالت التي يقيمها، ثّم يعود ثانية إىل الخليج فارغ الجيوب.

ӵӵ جبال القلمون: ثّمة أمثلة ال تحىص عن سلوك العائدين وترصفاتهم، وهم يتعنرتون ويبذخون بال وعي، لتغطية ما عانوه

قبل السفر إىل الخليج وأثناءه.

ӵӵ سهل حوران: التقيت فيه عدًدا من العائدين من الخليج، وهم ينفقون بال حساب عىل مضافاتهم و"عزائمهم" ويقومون

بتصوير ذلك عىل الفيديو للتباهي أمام ضيوفهم.

ويملك كاتب هذه األسطر عرشات األمثلة عّما شاهده أثناء جوالته امليدانية يف األرياف السورية.

الحالة الثانية عرشة: اإلنجاب والتهميش يف قرى "البدو املستوطنني"

عند سؤال أم جاسم)17) عن عمرها، أجابت: "عمري والله ما بعرف أربعي خمس وأربعي". وهي من عشرية "حرب" إحدى العشائر 

املتنقلة إىل الرشق من غوطة دمشق، ثّم استقرت يف أوائل الستينيات يف عدة قرى من املرج منها البياضية بالقرب من مطار دمشق الدويل.

والدها راعي غنم، وننقل كالمها: "كان راعي يشارك الشوام. الشامي يعطي الغنم للبدو، ومن كل 12 فطيمة اثنتي للراعي. كان عندنا 

جمال يرجدون )ينقلون عىل ظهورها( عليها الزرع باألجرة. أيام الوحدة )تقصد الوحدة السورية املرصية بي عامي 1958 و1961( انتهت 

الجمال. مع بيوت اللنب انتهت الجمال)18). كان عندنا عىل دور أَُبوِي 3 جمال".

مىض عىل زواج أم جاسم - أثناء الحديث معها - 23 سنة. وزوجها كان راعًيا ومن عشريتها، عشرية حرب. عند زواجه كان يسكن بيًتا من 

اللنب مؤلًفا من ثالث غرف. وبعد أن كرث أوالده وكربوا قاموا مكان والدهم يف رعاية الغنم. يرشف زوج أم جاسم عىل تربية أربع بقرات، يبيعون 

حليبها إىل جامعي الحليب الذين يبيعون الحليب يف دمشق. وقد استخدمت تعبري اإلرشاف عىل تربية البقر، مع العلم أّن العبء الحقيقي 

يف رعاية البقر يقع عىل كاهل أم جاسم.

التقينا أم جاسم يف إحدى مزارع املليحة يف غوطة دمشق، وهي تجمع الحشائش للبقر. وبعد أن مألت كيًسا كبريًا، حملته عىل ظهرها، 

وسارت يف اتجاه بيتها يف قرية البياضية التي تبعد مسافة طويلة عن املزرعة.

يعمل يف هذه املزرعة باألجرة يف املليحة ابنا أم جاسم. وعندما سألتهما ملاذا ال يساعدان أمهما يف نقل كيس الحشيش من املزرعة إىل 

بيتهم يف البياضية؟ أجاب أحدهما: "عيب نحنا نشتغل هيك شغلة .وإذا أردنا مساعدة أمنا هي ترفض". وهذه ظاهرة عامة عند الفالحي 

من ذوي األصل البدوي الذين يرتكون هذه األعمال للمرأة، وهي ال تجد غضاضة يف هذا العمل. واملرأة ال تشعر بأنها مهّمشة أو مضطهدة 

فهذا، يف اعتقادها، هو قدرها، وليس لديها أي طموح إىل تحسي وضعها. وأثناء النقاش عّلق أحد أبنائها: "هذه حياتنا ونحن مبسوطي 

فيها". أي إنهم مرسورون من هذه الحياة عىل هذا النحو.

أم جاسم، مقابلة شخصية، 20 / 6 / 1992.  17

تقصد عندما بنينا البيوت من اللنب وتركنا الخيام، بعنا الجمال التي انتهى دورها مع حلول السيارة محل الجمال يف النقل.  18
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وثــائــق ونصـوص املهمشون يف سورية أواخر القرن العرشين

ألم جاسم ابنة عمرها )18 - 19( سنة، وزواجها مرتبط بزواج أخيها، وهي تقول بحسب ما نقلت أّمها: "بعد أن أفرح يف أخي أتزوج". 

وهذه البنت عاملة زراعية باألجرة. وهي ليست وحدها تمارس هذه املهنة، ففي البياضية أكرث من مئة بنت يعملَن عامالت زراعيات يف بساتي 

الغوطة الرشقية. ويوجد يف قرى املرج إىل الرشق من الغوطة نساء ذوات نفوذ يقمن بدور الوسيط بي الفتيات الراغبات يف العمل وصاحب 

املزرعة الباحث عن قوة عمل موسمية. وُيطلق عىل هؤالء النسوة اسم "معلمة"، وهي التي تجمع الفتيات أو النساء وترسلهّن إىل أماكن 

العمل يف بساتي الغوطة وتأخذ عمولة خمس لريات عن كل عاملة تأيت بها إىل بساتي العمل. وأعداد العامالت الزراعيات كبري، وبعضهّن 

يأيت من قرى ريف دمشق الفقري، واألخريات من الفالحات ذوات األصل البدوي من املرج. وما تجمعه العاملة الزراعية، إّما أن يبقى لها، 

وإّما يأخذه والدها، وغالًبا ما تجري القسمة بي األب وابنته. أّما بعد زواج الفتاة، فيتعّلق عمل املرأة برغبة الزوج أو الحاجة إىل النقود.

ا للعمل يف مزارع الغوطة، وهم ال يشعرون أنهم مهّمشون، ويبدو الرسور والبهجة عىل محياهم، ويجدون  أوالد أم جاسم مهيؤون نفسًيّ

أّن وضعهم أفضل بألف مرة من األجيال التي سبقتهم، وكانت تعيش يف الخيام مرتحلة لرعي الغنم أو الجمال.

ألم جاسم ثمانية بني وبنات وأصغرهم عمره سنتان، وكما بدا يل أّن املولود التاسع عىل الطريق. ال تختلف حالة أم جاسم عن حالة 

150 بيًتا )أرسة( تسكن يف قرية البياضية وعدد من القرى املجاورة لها .واألرسة هنا تتألف من 10 إىل 12 فرًدا، وهي متماسكة عموًما، تشّدها 
تقاليد بقايا نظام األرسة األبوية )البطريركية(. وغالًبا ما تبقى األرسة متماسكة ويبقى الشباب بعد الزواج يعيشون يف كنف والدهم وسلطته 

الضعيفة أو القوية. ويالحظ من ناحية أخرى أّن كثريًا من الشباب أخذوا بعد الزواج ينفصلون عن آبائهم، إذا كانت أوضاعهم املالية تسمح 

بذلك. ويبقى شيخ العشرية وقد تحّول إىل مختار للقرية، يقوم بحّل املشكالت الصغرية، ويعيش عىل أكتاف أوالده. وتكاد تنعدم الفروق 

االجتماعية )الطبقية( داخل هذه القرى .

الحالة الثالثة عرشة: اإلنجاب والتهميش يف قرى سهل الغاب

ا وكرًما زيتوًنا وكرم  )س()19) من مواليد 1922 يف إحدى القرى الجبلية املطلة عىل سهل الغاب. ورث )س( عن والده بيت سكن ريفيًّ

عنب. لم يدرس عند الخطيب يف "الُكّتاب"، ودخل يافًعا ميدان العمل يف إحدى مزارع سهل الغاب. وبعدها اشتغل يف تهريب الدخان 

من الساحل إىل الصقيلبية عاصمة الغاب، ومنها ُينقل إىل حماة. كانت رشكة الريجي تحتكر زراعة الدخان )التبغ( وتصنيعه. ولكّن مهّريب 

الدخان كانوا متفقي مع مخافر الدرك عىل دفع عرش لريات سورية عن كل نقلة دخان تمّر محّملة عىل الدواب. بعد قضاء زمن يف التهريب، 

عاد )س( إىل العمل بأجر يف الزراعة. وبعد صدور قواني اإلصالح الزراعي حصل يف منتصف الستينيات عىل أرض من اإلصالح الزراعي 

ا أجرًا زهيًدا. يدفع عنها سنويًّ

انجبت زوجة )س( 14 ولًدا، تسعة ذكور وخمس إناث. ولدينا قائمة بعمل كل منهم، ونكتفي بالخالصة واالنطباع العام عن هذه 

األرسة الكبرية التي يعمل ذكورها الكبار يف املدن بدخول محدودة، وتعيش األرسة بفضل أرض يف الغاب مساحتها 25 دونًما مستأجرة من 

اإلصالح الزراعي بسعر زهيد فيما ُيعرف بالرخصة، وُتزرع قطًنا وشوندرا وقلياًل من الحبوب. إضافة إىل ذلك، تملك األرسة قطيًعا من املاعز 

يرعى يف الجبال برعاية أحد األوالد، وعدًدا من األبقار يراوح بي اثنتي إىل أربع بقرات.

يالحظ يف هذه األرسة أّن من تعّلم وحاز البكالوريا لم يتمكن من الزواج حتى تاريخ اللقاء، بعكس األوالد الذين لم يتعلموا، تزوجوا 

وأنجبوا ويعيشون مع أبيهم حياة ذات مستوى متدن.

هذه األرسة التي َتحّسن وضعها املعييش عن السابق تحسًنا ملحوًظا، ال تزال، مقارنة باألرس األخرى األقل إنجاًبا، يف أسفل السلم 

االجتماعي. وقد وصف االبن البكر وضع أفراد األرسة بالعبارة التالية: "ال ُهْم عايشي وال ُهْم ميتي".

شاب من سهل الغاب، مقابلة شخصية، 22 / 4 / 1992.  19
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الفائض السكاين من هذه األرسة من الشباب، وعددهم ثالثة، هاجروا إىل دمشق، ويسكنون يف "مدن القصدير"، يف مستوى معييش 

متدٍن مع آفاق مستقبلية مسدودة.

ويف القرية، أصبح األب أشبه بربِّ عمل ُيسرّي أوالده إىل الرعي أو العمل الحقيل، وال يمارس أّي عمل جسمي. أّما األم فيقع عليها 

عبء العمل املنزيل ورعاية األبقار. ومع أنها منهكة تعبة، فهي ذات وجه بشوش، ترى أّن الدنيا هكذا خلقها الله، وهي فخورة بما انجبته 

من شباب وفتيات.

الحالة الرابعة عرشة: اإلنجاب والتهميش يف قرى الساحل

االسم )س()20) من مواليد 1961 يف إحدى قرى سهل الالذقية. يملك والد )س(، وهو من مواليد 1938، عرشة دونمات مروية 

بمياه اآلبار عن طريق الضخ. يزرع الخضار الباكورية واألشجار املثمرة )الليمون، والربتقال( ويبيع املحصول إىل أحد تجار سوق الهال يف 

الالذقية. وكما هو الُعرف ُيدّين التاجر الفالح ما يلزمه من نفقات، برشط أن ُيسّوق الفالح إنتاج موسمه للتاجر الذي يحدد السعر. يشعر والد 

)س( بوطأة عالقته مع التاجر الذي يستغله، وهو مضطر إىل التعامل معه.

والدة )س( تقوم باألعمال املنزلية ورعاية األبقار. وكل أرسة تملك من 2 إىل 6 بقرات. ودخل البقرة أفضل من دخل األرض، ولذا ُيعتنى 

باألبقار التي تكّلف جهًدا ووقًتا. وكما هو الحال يف األرياف األخرى، الزوجة منهكة متعبة توزع وقتها بي العمل املنزيل، ورعاية األبقار، 

واملساعدة يف الحقل.

املعلومات التالية عن األرسة أخذناها من )س(، وننقل ملخص ما فاه به عن األرسة :

ӵӵ س( كما ذكرنا من مواليد 1961، موظف راتبه 3000 ل س. يسكن يف بيت عّمره يف أرض والده وبمساعدة الوالد. يحمل(

شهادة البكالوريا وشهادة معهد متوسط، وهو الوحيد يف األرسة الذي حصل عىل البكالوريا، متزوج وزوجته ال تعمل ووصلت 

إىل الصف التاسع.

ӵӵ األخ األول لـ )س( متطوع يف الجيش ووصل إىل الصف السادس. يعمل يف دمشق، وزوجته تقيم يف القرية يف كنف الوالد

ويف مسكن ُبني بمساعدة الوالد. له ثالثة أوالد، ويزور أرسته كل شهر. وقال )س( عن أخيه إّنه "عايف الله َتَبَعُه"، أي أنه 

متعب بسبب السفر، مثقل بالهموم، وال مستقبل سعيد أمامه.

ӵӵ األخ الثالث فالح يعمل مع والده، وهو من مواليد 1970، وال يزال عازًبا يف تاريخ إجراء اللقاء. وهو ينتظر أن يبني له والده

بيًتا، كما بنى ألخيه. وهو يعمل يف أرض والده من جهة، ويف أرض الجريان باألجرة من جهة أخرى. وهذا النموذج منترش 

يف كل سهول الساحل.

ӵӵ األخ الرابع فاّلح أيًضا، وهو من مواليد 1971، وال يختلف وضعه عن وضع أخيه الثالث، أي العمل يف حقل أبيه والعمل

باألجرة يف أرض الجريان الذين ال يملكون قّوة عمل كافية. وهو ينتظر بناء والده مسكًنا له يك يتمكن من الزواج.

ӵӵ األخ الخامس يقوم بخدمة العلم ومرصوفه من والده. وبعد الخدمة العسكرية، سيصبح وضعه كأخويه السابقي. وبحسب

تعبري )س( "سيصفُّ عىل الدور" يف انتظار بناء املسكن والزواج.

ӵӵ.األخ السادس تشبه حالته حالة أخيه، وهو يعمل باألجرة يف أرض الجريان

ӵӵ.األخ السابع تلميذ يف الصف السابع، ويشارك يف العمل الحقيل ويف تربية األبقار

شاب من الالذقية، مقابلة شخصية، الالذقية، 25 / 6 / 1992.  20
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وثــائــق ونصـوص املهمشون يف سورية أواخر القرن العرشين

ӵӵ ،وقد عقدت خطبتها عىل شاب فالح من جهة البيت.  أمها يف  تساعد  السادس، وهي  الصف  تعّلمت حتى  األوىل  األخت 

وحالق من جهة أخرى.

ӵӵ. )األخت الثانية وصلت إىل الصف السادس، وهي مخطوبة لشاب فالح ونجار باطون )عامل بناء

ӵӵ."األخت الثالثة لم يستطع )س( تحديد الصف الذي وصلت إليه قائاًل: "والله ما بعرف الصف الرابع أو الخامس

ӵӵ.األخت الرابعة تلميذة يف الصف الثالث

ӵӵ.األخت الخامسة تلميذة يف الصف الثاين

ُيعّد والد )س( وأرسته من الفئات الوسطى يف القرية. وملكيته، كما ذكرنا، ال تتجاوز عرشة دونمات مروية من موتور )مضخة( أمىس 

مستهلًكا لقدمه. والوالد ال يستطيع رشاء موتور جديد ثمنه 20 ألف ل س. ومعنى ذلك أّن والد )س( سيشرتي مياه الري ألرضه من جاره. 

وألفراد األرسة مهنة أخرى يف أوقات فراغهم وهي صيد السمك البحري، لتأمي غذاء لألرسة، وبيع الفائض ورشاء لحم الفروج )الدجاج(.

وهكذا، نالحظ أّن من لديه أرسة كبرية وأرض محدودة يقوم أفرادها بالعمل يف أرض الجريان املالكي ملساحات أوسع، يصل بعضها 

إىل ستي دونًما. وغالًبا ما يرسل صاحب األمالك الواسعة أوالده إىل مدارس املدينة لتلقي العلم، ومن ثّم العمل يف املدينة.

ويرى )س( أّن فكرة تحديد النسل أصبحت منترشة بي الشباب الذين أدركوا أّن كرثة اإلنجاب لها سلبيات كثرية.

خامتة

ال تزال - بحسب علمنا - الدراسات املتعلقة بالهامشيي محدودة. وحقل العمل يف هذا امليدان ال يزال بكرًا. كما ال يزال مفهوم الهامشيي 

ملتبًسا غري واضح املعالم. وكاتب هذه األسطر قام بهذه املحاولة، استمرارًا ألبحاثه السابقة املتعلقة بالفئات والطبقات االجتماعية)21) التالية :

ӵӵ محّلها حّلت  إذ  ضمورها،  ثّم  األجنبي،  الرأسمال  مقارعة  ويف  التنمية  يف  ودورها  املنتجة  الصناعية  الوطنية  البورجوازية 

بورجوازيات طفيلية وبريوقراطية تأكل األخرض واليابس، تصاعدت وترية التهميش يف عهدها.

ӵӵ الطبقة العاملة وإرهاصات تكّونها وتطورها، وقيام النقابات العمالية يف منتصف القرن العرشين، ثّم ذبولها وما وصلت إليه

يف هذه األيام العجاف.

ӵӵ الحرفيون وورشاتهم ورشائحهم ودورهم يف عملية التنمية. كما خاض كاتب هذه األسطر غمار البحث يف تحركات العامة يف

كل من دمشق وحلب يف القرني الثامن عرش والتاسع عرش، وعمودها الفقري الحرفيون من معلمي وصناع وأجراء.

ӵӵ الفالحون وُماّلك األرض )اإلقطاعيون( والرصاع بينهم، واإلصالحات الزراعية وتأثرياتها، واألوضاع الحالية يف األرياف بعد

هجمات "الليربالية الجديدة" واتساع دائرة العمل الطفييل وآثاره املدمرة .

ӵӵ.املثقفون ورشائحهم، ودورهم يف املجتمع والدولة

انظر: عبد الله حنا، الفالحون ومالك األرض يف سورية القرن العرشين )بريوت: دار الطليعة، 2003(؛ ومالمح من تاريخ الفالحي يف الوطن العريب ونضالهم يف القطر   21

العريب السوري، العرص الحديث املسألة الزراعية والحركات الفالحية من االحتالل العثماين حتى االستعمار الفرنيس )دمشق: د.ن.، ]1980[(؛ والحركة الشيوعية السورية 

الصعود والهبوط )دمشق: دار نون 4، 2008(؛ والحركة العمالية يف سورية ولبنان 1945-1900 )دمشق: دار دمشق، 1973(.
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واآلن، أىت دور الهامشيي واألبحاث املتعلقة بهم قليلة، ولهذا رأينا إطالق العنان لـ "العفوية" من جهة، والسري بالدراسة عىل وفق ما 

تمليه املعلومات التي جمعتها خالل الدراسات امليدانية من جهة أخرى. ومعظم من التقيتهم لم تكن لديهم فكرة عن التهميش، والواعون 

منهم خلطوا بي الفئات الرّثة واملهّمشة، ألّن الحدود الفاصلة بينهما ليست أسوارًا عالية، إضافة إىل عدم استقرار الهامشيي صعوًدا وهبوًطا.

تكمن أهمية هذه املقابالت مع املهّمشي يف تتبع الحراك االجتماعي املختلط األوجه، والذي يجعل من دراسة املهمشي مسألة 

خاضعة للنقاش، ال يمكن كتابة التاريخ االجتماعي من دونها.
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عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية ندوتها النقاشية الثالثة يف موضوع "مجاالت البحث التاريخي يف العامل العريب"؛ 
وذلك عى هامش املؤمتر السنوي الثالث للدراسات التاريخية "التأريخ العريب وتاريخ العرب: كيف كُتب تاريخ العرب؟ وكيف 
يُكتب؟ اإلجابات املمكنة" الذي نظمه املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات خالل الفرتة 22 - 24 نيســان/ أبريل 2016. 
وقــد انتظمــت النــدوة يف أربع جلســات تــرأّس األوىل منها نارص الدين ســعيدوين، وكانــت مخصصًة للنظــر يف النظرّي 
واملؤســيّس يف مجــال الكتابة التاريخية العربية. أّما الجلســة الثانية، فقد ترأســها وجيه كوثراين، وناقشــت مناذج من 
مجــاالت بحث املــؤرخ يف املغارب ما قبل االســتعامر وما بعده. وُخصصت الجلســة الثالثة لتاريخ املهّمشــن وأدارها عبد 
الرحيم بنحادة، وكان الختام مع إبراهيم القادري بوتشــيش يف جلســة رابعة تناولت إشــكالية الحداثة واالنتامء الوطني 

كمجال للبحث التاريخي.

وقد حرصت هيئة تحرير مجلة أسطور عى إدراج املداخالت وما تبعها من مناقشات؛ تعمياًم للفائدة واقتناًعا منها بأهمية 
ما يُطرح خالل النقاش.

Ostour held its third discussion seminar on the subject of "Fields of Historical Research in the Arab World" on 
the fringes of the ACRPS conference "Arab History and Historiography: How was Arab History Written, and 
How is it Being Written Today" held from April 22 - 24, 2016. The seminar was organized into four sessions. The 
first was chaired by Nasireddin Saidouni and was devoted to theoretical and institutional aspects of writing Arab 
history. The second session was facilitated by Wajih Kawtharani and discussed examples of historical research 
in the Maghreb both before and after colonialism. The third session was devoted to problems of modernity and 
national belonging as a field for historical research, and was chaired by Abdelrahim Benhadda. The fourth and 
final session was chaired by Ibrahim Qadiri Boutchich, and explored the themes of modernity and patriotism 
as a subject of historical study. The editorial board of Ostour were keen to include interventions and ensuing 
discussions, and to make them available to readers. 
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Fields of  Historical Research in the Arab World (Ostour's Seminar)
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 الجلسة األوىل: مجاالت البحث التاريخي

بني النظري واملؤسيس
)رئيس الجلسة: نارص الدين سعيدوين(

القسم األول: املداخالت

خالد زيادة: أريد أن أرحب بكم مرة أخرى لقدومكم إىل لبنان ومشاركتكم يف املؤتمر. وطبًعا، أرحب بكم أيًضا يف هذه الندوة التي 

تعقد يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات فرع بريوت. وأشكر الدكتور عبد الرحيم بنحادة عىل تنظيمه الندوة التاريخية املهمة، 

وننوه كذلك بالجهد الذي بذله الدكتور وجيه كوثراين خالل األيام السابقة إلنجاح الندوة. نرحب مرة أخرى، ونبدأ مع الدكتور نارص الدين 

سعيدوين الذي يرتّأس هذه الجلسة، ونبدأ أعمال هذه الجلسة األوىل.

عبد الرحيم بنحادة: أريد، يف البداية، أن أذكر مسألًة تنظيميًة لـ ندوة أسطور، فهي عبارة عن ندوة تفاعلية؛ استناًدا إىل األوراق 

م هذه األوراق بتلخيص شديد )يف حدود عرش دقائق(، وبعد ذلك يدور النقاش،  التي نستقبلها )ينبغي أاّل تتعدى 3000 كلمة(. وُتقدَّ

ثّم ُتسجل النقاشات وتفّرغ وتنرش يف مجلة أسطور للدراسات التاريخية؛ والهدف من ذلك أننا نريد أن نبّلغ عدًدا كبريًا من األفكار 

ا، لكن نفرتض أّن الباحث ال يجد الوقت لرتجمتها إىل الكتابة. لذا، نريد أن ننقلها كتابًة  التي نتداولها، وهي أفكار وجيهة ومهمة جدًّ

إىل مجلة أسطور.

الثانية  الندوة  الندوة األوىل متعلقة بالحرب العاملية األوىل، وكانت  أسطور ندوتي تفاعليتي سابقتي. وقد كانت  نظمنا يف مجلة 

بشأن التحقيب يف التاريخ. أّما بشأن نرش هاتي الندوتي، فقد ُنرشت أوالهما يف العدد الثاين وثانيتهما يف العدد الثالث، وننرش أعمال 

هذه الندوة يف العدد الرابع.

تكون  اللجنة رشٌف يل. وسوف  برئاسة هذه  إّن تخصييص  الواقع،  وأحييهم. يف  الجميع  أشكر  أن  أوّد  الدين سعيدوين:  نارص 

هذه الجلسة، إن شاء الله، تفاعليًة حرًة يف طرح األفكار والتصورات واملقاربات. لكن يف كلمة وجيزة، أشري إىل سمنار "عي شمس" يف 

السبعينيات الذي كّنا فيه طلبًة مع الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن، وأحمد عبد الرحيم، وعزة عبد الكريم، وكذلك السمنارات التي كان 

 Robert Mantran Fernand Braudel وغريهما، وروبري مونرتان  Charles-André Julien وبروديل  أندري جوليان  شارك فيها شارل 

وأندريه ريمون André Raymond، وكّل الذين عشنا معهم وتفاعلنا معهم.

يف الواقع، ُيطرح تساؤل يف هذا السياق. فهل العرب ظاهرة تاريخية؟ ومن ثّم، نقول إّننا ننتقل من الذاكرة التي تسرتجع املايض 

إىل طرح األفكار. ويف هذا التقديم الوجيز الذي ال يتجاوز دقيقًة، نقول إّن ما الحظته، خالل الخمسي سنًة املاضية، هو انتقال البحث 

من الجامعات إىل مراكز البحث املتخصصة، وهذا يطرح مجااًل واسًعا. وعىل الرغم من ذلك، فإّن الواقع الذي نعيشه، بوصفنا عرًبا، 

هو الواقع املتأزم فكرًيا وحضارًيا، وهو يّتسم بالرتاجع أمام ضغوط حضارية كبرية تقتيض مّنا إعادة طرح جديد لتاريخ العرب يف مضمونه 

وشكله ومنهجه ورؤيته. ومن خالل ذلك تأيت مبادرات مجلة أسطور يف عقد ندوات تفاعلية، وقد شاركت يف ندوة الحرب العاملية األوىل، 
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زيادة  الدكتور خالد  أشكر  أن  أوّد  وهنا  الواقع،  الندوات مكانتها، كما هي يف  لهذه  تكون  الوجه،  فائدة كبرية. ومن هذا  وكانت ذات 

والدكتور وجيه كوثراين، وأن أخص بالشكر كذلك الدكتور عبد الرحيم وكّل جهٍد إزاء هذه الندوة.

نبدأ الجلسة األوىل بمداخالت سوف تكون، من دون شّك، ذات أثٍر توجيهي، وسوف تكون لها رًؤى جديدة. وهنا نجد، يف هذه 

أبو الشوك الذي سُيعنى  التاريخ من السخاوي إىل مارك بلوخ، والدكتور أحمد  لنا مجاالت علم  الجلسة، الدكتور وجيه كوثراين يقّدم 

بمجاالت البحث يف التاريخ، وكذلك الدكتور نارص الكعبي الذي سيهتّم بتوظيف الرواية املوازية، والدكتور خالد زيادة الذي سيتناول 

مسألة املؤسسات مجااًل للبحث التاريخي.

من  التاريخ  علم  مجاالت  يف  ليحدثنا  كوثراين  وجيه  الدكتور  األستاذ  وهو  األوىل  الجلسة  يف  األول  املتدخل  عىل  الكلمة  أحيل 

السخاوي إىل مارك بلوخ.

 (1( Wajih Kawtharani  |  وجيه كوثراين

مجاالت علم التاريخ من السخاوي إىل مارك بلوخ

يورد السخاوي )ت 902ه/ 1497م( يف كتابه اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، ويف باب عنوانه "التصانيف يف التاريخ"، أكرث 

الكالسيكية  التواريخ  املوضوعات. ففضاًل عن  العرشات من  يعّدد  به  إذا  التصانيف  يعّدد هذه  التواريخ، وعندما  أربعي صنًفا من  من 

املعروفة يف كتب التاريخ التقليدي )كتب األخبار(، كتواريخ األنبياء وامللوك والسري والرتاجم واملعارك والغزوات، نفاجأ بأنه يعّدد الكتابة 

يف موضوعات "تاريخ الورّاقي واملعلمي والوعاظ وقّراء األنغام واملطربي واألطباء وتاريخ البخالء والحمقى والسفهاء والصم والخرس 

والجدبان والسحرة واملشعوذين والشطار وقطاع الطرق والعشاق واملتيمي بالحب والرقاصي ورشبة الخمر واملخنثي وأهل املجون 

واملزاح والكذب واملجاني واملوسوسي، وتاريخ السائلة والشحادين"، وإىل موضوعات أخرى تتعلق بفئات نصفها اليوم بـ "املهّمشة".

أي  وحقولها؛  ألوانها  اختالف  عىل  االجتماعية  الكتابة  موضوعات  يعّدد  السخاوي(  )أي  املؤلف  أّن  التعداد  هذا  يف  والالفت 

إنها  و"املبتذل".  بالنبيل  واملمنوع،  به  باملسموح  وباطنها،  بظاهرها  وحرامها،  بحاللها  وقضيضها،  بقضها  البرشية  الحياة  موضوعات 

التصانيف يف التاريخ التي ال تخضع لضوابط أو قيود أو قواعد منهجية؛ أي هي كتابة من غري "علم أصول"، عىل عكس حال علم 

بي  االرتباط  فك  خلدون  ابن  محاولة  حتى  األخري  بهذا  التاريخ  علم  وُربط  والتجريح.  التعديل  بعلم  ُضبط  والذي  الرتاث  يف  الحديث 

العلمي، ولم ينجح عىل كل حال. فالسخاوي بعد مئة عام تبعده عن ابن خلدون، عاد فربط علم التاريخ وفًقا للتقليد الثقايف الغالب 

بالرشيعة والعربة األخالقية والدينية. لكن السؤال كيف نفهم هذه املفارقة القائمة؟ أو باألحرى هذا التناقض املعريف )اإلبستمي( بي 

اعتبار تلك املجاالت الواسعة واملوضوعات الدقيقة والحرجة والتي تقع عادًة يف حيز املمنوع واملحّرم واملطموس يف املجتمعات اإلسالمية 

أنها "تصانيف يف التاريخ" من جهة، وبي اعتبار السخاوي أّن هدف علم التاريخ ودوره ينحرصان يف خدمة األخالق والرشيعة والحياة 

اآلخرة )أي أنه علم مساعد لعلوم الدين( من جهة ثانية؛ فكيف تنتظم إًذا تلك املجاالت )املوضوعات( يف تصانيف التاريخ، والتاريخ 

عند السخاوي علم يف خدمة الدين؟

أستاذ باحث، واملدير العلمي لإلصدارات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، مكتب بريوت - لبنان.  1
Research Professor and  Publication Manager of the Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut Office - Lebanon.
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محاولة الجواب: كما أّن ابن خلدون كان عىل عتبة فك االرتباط بي منهج التعديل والتجريح الذي هو منهج الحديث، وبي 

منهج التاريخ ومجاالته وحقوله الذي هو منهج املطابقة بي الخرب وطبيعة األشياء؛ أي قواني العمران وطبائعه، كان السخاوي أيًضا 

واملعارك  والغزوات  والرتاجم  السري  يف  التاريخية  الكتابة  تصانيفه  يف  ليتجاوز  وموضوعاته،  وحقوله  التاريخ  مجاالت  توسيع  عتبة  عىل 

وسياسات امللوك، وليستدخل من خالل اهتمامات األدب والكتابة الحرة، موضوعات املجتمع والحياة اإلنسانية، بكل تعبرياتها الجميلة 

والقبيحة، الحسنة والرديئة، املستحبة واملكروهة، ولكن هذه العتبة عند االثني انسدت ألسباب يمكن درسها وتفنيدها وفهمها. ولعّل 

السبب املحوري الذي يصلح عنواًنا لكل األسباب، غلبة الفقيه يف ثقافة ابن خلدون عىل املؤرخ عىل الرغم من دعوته الستقالل علم 

التاريخ، وغلبة املحدث عند السخاوي عىل املؤرخ، عىل الرغم من توسيع السخاوي ملوضوعات التاريخ إىل ما ال نهاية يف خضم الحياة 

البرشية واالجتماعية.

 Marc Bloch بلوخ  والعنوان مرافعة مارك  الشكل  ناحية  باملناسبة من  التاريخ، وهي مرافعة تشبه  الرغم من مرافعته عن  وعىل 

عن التاريخ Apologie pour l'histoire، من موقعي معرفيي مختلفي وظرفي تاريخيي مختلفي، فإن السؤال عن مجاالت علم 

التاريخ اليوم، عربًيا ويف ظروفنا، يمكن أن تأخذ يف االعتبار املعطيات التالية:

أواًل: إّن املوضوعات واملجاالت التي يدعو لها "التاريخ الجديد"، عرب جميع دراساته وتعبرياته املتعددة يف العالم، هي موضوعات 

تطّرقت للكالم عنها إرهاصات يف الكتابة الرتاثية الحّرة، والتي ندعوها أدًبا. ومع أّن هذه لم تضبط داخل منهج علمي آنذاك، فإنها تعد 

اليوم مصادر أولية ومهمة، يجب أن ُيبذل الجهد لجمعها وتبويبها وتصنيفها )سواء أكانت كتًبا منشورة أم مخطوطات(، لوضعها يف متناول 

الباحثي وطاّلب الدراسات العليا، الستخالص موضوعات وأطروحات منها )يمكن العودة إىل الئحة السخاوي الغنية: تصانيف التاريخ(.

ثانًيا: إّن العتبة املعرفية التي انسّدت لدى ابن خلدون يف املنهج عرب تغّلب الفقه، ولدى السخاوي يف املجاالت واملوضوعات عرب 

تغليب الحسبة الدينية عىل الهدف )وهي أمثلة عىل انسداد احتماالت تطور الثقافة العلمية العربية بدًءا من القرني الرابع عرش والخامس 

عرش(، هي عتبة يعاد إنتاجها - وبعد انطالقة نهضة عربية عىل امتداد قرن ونصف - بصيغة مأزق معريف اليوم، إذ تغلب يف الجامعات ويف 

املدارس الثقافة الفقهية التقليدية التي تلجم الطموح املعريف الهادف ملقاربة املوضوعات "املحّرمة"، وهي موضوعات تقع يف صلب علم 

التاريخ وتصانيفه كما تشري الئحة السخاوي املفتوحة عىل كل املوضوعات واملجاالت.

ثالًثا: إّن أبرز ما قّدمته القفزات العلمية يف الغرب وال سيما يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية بدًءا من القرن التاسع عرش حتى اليوم، 

الظواهر واملشكالت االجتماعية املعيشة يف املايض ويف الحارض، من دون خلط  العلوم وتداخلها لدراسة جميع  هو منجز تعاضد هذه 

 Jean Piaget لألزمنة، أي من غري دراسة املايض بلغة الحارض، ومن غري دراسة الحارض بلغة املايض. ولعّل هذا ما يوصل إىل موقف بياجه

الذي اعترب العلوم ذات املوضوعات الجارية يف الزمن التاريخي )بما فيها علم النفس( "علوًما تاريخية" )إبستمولوجية علوم اإلنسان(. 

وهذا بدوره من شأنه أن يفتح علم التاريخ عىل آفاق ومجاالت وموضوعات ال حدود لها وأن يتجاوز "العتبات املقدسة" )أو املمنوعة( 

إذا كان الهدف هو هدف مقاربة الحقيقة أًيا كان حيزها أو مجالها.
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ندوة أسطور ندوة أسطور: إشكاليات البحث يف التاريخ العريب

(1( Ahmad Abu Shouk  |  أحمد إبراهيم أبو شوك

مجاالت البحث يف التاريخ: تاريخ العامل منوذًجا

ترتبط عمليَّة تحديد مجاالت البحث يف التاريخ بثالثة عنارص رئيسٍة، تشمل اختيار املوضوعات املبحوثة، ومناهج بحثها، ومصادرها 

املعلوماتية. وُتعدُّ مناهج البحث أكرث هذه العنارص فاعليًة؛ ألنَّها تستنُد دائًما إىل منطلقاٍت فكريٍة، ُتساهم يف تشكيل أوليات االختيار 

موضوًعا ومجااًل، وتحدد طبيعة املسار الواصل بي مشكالت األبحاث والنتائج املرتتبة عليها، وكيفية تفسري األحداث التاريخيَّة من 

واقع ظروفها السياسيَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة واالقتصاديَّة، ثم استنباط القواعد الناظمة لحركتها الداخليَّة والصالحة لقياس األحداث 

النظرية لها. وتنبثق املنطلقات الفكرية أحياًنا من ثقافة املجتمع، وأحياًنا من إبداعات األفكار الفردية النرية وأدوارهم الرساليَّة يف املجتمع.

شكل  الذي  املجتمع  ذلك  بثقافة  متأثرة  كانت  ألنها  املبكرة؛  التاريخيَّة  اإلغريق  أدبيات  عىل  املثيولوجية  غلبت  لذلك،  ونتيجًة 

خرافاته وأساطريه حول قضية الخلق، ودور اآللهة، واألبطال أنصاف اآللهة، واملعايري الدينية يف تفسري األحداث التاريخيَّة. ويف الرتاث 

املسيحي الوسيط، برز التاريخ الكنيس بصفته مجااًل رئيًسا للبحث التاريخي. وبظهور اإلسالم ديًنا ودولة، برزت تواريخ الرسل وامللوك 

يف املدونات اإلسالمية القديمة. ويف عرص النهضة األوروبية تجلت معالم التاريخ العاملي يف املقالة التي كتبها فولتري Voltaire عن عادات 

نقلة نوعية  إذ اعرتف بفضل الحضارات الرشقية والحضارة اإلسالمية عىل الحضارة األوروبية. وبذلك حقق  األمم وأرواحها )1756(، 

يف أنماط الكتابة التاريخيَّة ومجاالتها؛ ألنه وسع الفضاء الجغرايف للرؤية التاريخيَّة، واهتم باألمور االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

لتفسري سري البابوات وامللوك.

وبعد ذلك، بدأت تظهر بوادر التاريخ االجتماعي والتاريخ الثقايف، لكنها كانت بدايات متواضعة؛ ألنها أغفلت حقيقة التطور اإلنساين 

واملتغريات املصاحبة له، ولم تربط ربًطا ُمحكًما بي محتويات الوثائق التاريخيَّة والظروف التي تشكلت فيها؛ ألنَّ التاريخ يف ذلك الوقت 

لم يكن مادة مستقلة ُتدرَّس يف املدارس، أو الجامعات األوروبية. ولكن يف الوقت نفسه ظهر اهتمام مكثف بالتاريخ الدبلومايس والتاريخ 

السيايس، كما فعل املؤرخ األملاين ليوبولد رنكه Leopold von Ranke. ويف القرن العرشين، تشكلت مناهج الدراسات التاريخيَّة واملجاالت 

التابعة لها؛ ألنَّ الثورة املعرفية أفسحت الطريق التجاهات جديدة يف مجال التاريخ االقتصادي، والتاريخ االجتماعي، والتاريخ الثقايف، 

وتاريخ النظم واملؤسسات الدستورية. وبدأت عملية استصحاب بعض العلوم االجتماعية واإلنسانية املساعدة يف تفسري األحداث التاريخيَّة، 

مثل علم النفس، وعلم االجتماع، وعلم اإلناسة، وعلم الجغرافيا. وعند هذا املنعطف بدأت تتشكل مالمح املنهج التكاميل يف أملانيا، عندما 

تبنى كارل المربتش Karl Lamprecht مصطلح التاريخ الثقايف؛ لدراسة أحداث املايض وفق منهج يزاوج بي مناهج علم االجتماع، وعلم 

اإلناسة، وتاريخ الفن)2)؛ إال أّن هذه الخطوة انتقدها بعض املؤرخي األملان، ُمتذرِّعي بأّن التاريخ يجب أن يكون له منهجه الخاص الذي 

يميزه عن مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى. يف املقابل، وجدت أطروحة التاريخ الثقايف رواًجا بي جماعة من املؤرخي األمريكيي، 

أمثال جيمس هاريف روبنسون James Harvey Robinson، الذي اسنّت مصطلح التاريخ الجديد، محتًجا بأّن العلوم اإلنسانية واالجتماعية ال 

يمكن أن تقف مستقلة عن بعضها، بل ينبغي أن تتكامل من حيث املناهج؛ لتعطي رؤية كليَّة لقراءة أحداث املايض اإلنساين. وبناًء عىل ذلك، 

أستاذ التاريخ يف قسم العلوم اإلنسانية، جامعة قطر.  1
Professor of History at the Department of Humanities, Qatar University.

2 Kathryn Brush, "The Cultural Historian Karl Lamprecht: Practitioner and Progenitor of Art History," Central European History, vol. 26, 
no. 2 (1993), pp. 139 - 164.
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دعا إىل تجسري التواصل بي علم التاريخ والعلوم اإلنسانية األُخرى)3). ويف فرنسا، برز اسم املؤرخ هرني بري Henri Berr، الذي أدخل مفهوم 

التحليل التاريخي املركب، القائم عىل العالقة الثالثية املتبادلة بي الفلسفة وعلم االجتماع والتاريخ)4). وأخريًا، استطاعت هذه املحاوالت 

األولية السابقة ملدرسة الحوليات الفرنسية، أن تتجاوز إخفاقات تيار الوضعانية الذي شجع عىل استقاللية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن 

بعضها، مع التزام املهنيَّة "التاريخيَّة املوغلة يف التخصص... واملمعنة يف التدقيق والنظر يف ضبط النصوص الوثائقية، واستخراج الحقائق 

لت  املفردة منها"، من دون عناية بالسياق "التاريخي الذي يحمل معطيات اجتماعية، واقتصاديَّة، وسياسيَّة، وديموغرافيَّة، ونفسيَّة")5). شكَّ

هذه التحوالت يف مناهج البحث التاريخي ومجاله مرتكزًا مهًما ملدرسة الحوليات، التي مالت إىل التاريخ اإلشكايل يف إطار النظرة الُكليَّة 

لألحداث التاريخيَّة يف حيز جغرايف معٍي؛ مع االستئناس باملنهج التكاميل القائم عىل مناهج العلوم اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة األخرى يف تحليل 

األحداث التاريخيَّة، واألزمنة التاريخيَّة املتعاقبة، ودورها يف تقيّص أبعاد الحدث التاريخي بجوانبه املختلفة. وتبّي منظرو التاريخ الجديد هذه 

النظرة الثالثية من حيث املنهج وتنوع املوضوعات. ويتضح من هذا العرض أّن تطور مناهج البحث التاريخي كانت تمثل واسطة بالنسبة إىل 

العنرصين اآلخرين )املوضوعات واملصادر(، وتشكل يف الوقت نفسه القوة الدافعة لتكاثر مجاالت الكتابة التاريخيَّة.

Area studies وتاريخ العالم.  ومن أهم املجاالت التي ظهرت بقوة يف الربع األخري يف القرن العرشين، هي الدراسات املناطقية 

وكما يرى املؤرخ عبد الفتاح نعوم أّن الدراسات املناطقية عبارة عن نسخة معدلة من الدراسات االسترشاقية، تحاول أن تبعد نفسها من 

املركزية األوروبية، لكنها يف الوقت نفسه تمهد الطريق إلحكام سيطرة الواليات املتحدة األمريكية من خالل دراسة املناطق التي ترتبط 

بمصالحها اإلسرتاتيجية مثل الرشق األوسط)6). والتزمت هذه الدراسات يف إطارها الجغرايف املنهج التكاميل املتمثل يف دراسة االقتصاد 

الُقطرية يف محيطها  بأّن هذا املجال ظل مهتًما بوضعية الدولة  السيايس، ووضعية الدولة واأليديولوجًيا واألنساق االجتماعية، علًما 

واألوروبية.  واآلسيوية  األفريقية  بالدراسات  ُتعنى  تاريخية  وبرامج  مقررات  الغربية  الجامعات  يف  ظهرت  ذلك،  مع  واتساًقا  اإلقليمي. 

ونشأت بعض الجمعيات األكاديمية والدوريات ذات الصلة بهذا املجال الجديد مثل معهد دراسات الرشق األوسط والعالم اإلسالمي 

يف واشنطن، ومجلة الدراسات األفريقية، ورابطة الدراسات اآلسيوية. وبعد ذلك، برزت مقررات تاريخ العالم بصفتها مجااًل جديًدا يف 

الدراسات التاريخيَّة، تهدف إىل إبراز األنساق املشرتكة لتواريخ شعوب العالم، وتبحث عن الظواهر التاريخيَّة املتباينة التي تكشف تنّوع 

التجارب اإلنسانية. وتحقيًقا لهذا الهدف، نشأت بعض املراكز األكاديمية املتخصصة يف تاريخ العالم، والجمعيات األكاديمية الداعمة 

للتواصل املعريف واالرتقاء املنهجي بهذا املجال األكاديمي الناشئ.

إًذا، تحاول هذه املداخلة أن تلقي الضوء عىل تاريخ العالم، بصفته مجااًل جديًدا يف البحث التاريخي، إال أنها تستند إىل فرضيَّة 

مفادها أنَّ املعرفة التاريخيَّة ذات الصفة العاملية ربما ُتساهم يف تمكي مركزية الواليات املتحدة وتحديد نظرتها اإلسرتاتيجية تجاه اآلخر. 

وهنا نطرح مجموعة من األسئلة املتعلقة بعالقة املعرفة التاريخيَّة بالقوة السياسيَّة، وكيف ُيوظف املجال التاريخي يف خدمة األجندة 

بالحياد املوضوعي،  الوقائع واألحداث إىل صور ذهنية حيَّة،  املعلومايت املتمثل يف نقل  التاريخ يف إطاره  السياسيَّة؟ يمكن أن ُيوصف 

إذا التزم املؤرخ نقل الحقائق التاريخية كما تشكلت عىل أرض الواقع، من دون أن يفرسها وفق سؤايْل )كيف وملاذا(، وبذلك تكون 

هذه الصور الذهنية أقرب إىل الواقع، أو كما أطلق عليه هيغل Hegel "التاريخ األصيل")7). لكن عندما ننقل الحادثة التاريخية من حيز 

3 Michael Whelan, "James Harvey Robinson, the New History, and the 1916 Social Studies Report," The History Teacher, vol. 24, no. 2 
(February 1991), p. 193.

4 Matthew D. Cole, "The Idea of Historical Synthesis, Henri Berr and the relationship between History and Sociology in France at the 
beginning of the Twentieth Century," Sheffield University, Department of Sociological Studies, ShOP, Issue 8 (March 2005), accessed on 
31 / 5 / 2016, at: http://bit.ly/25vNpFy

وجيه كوثراين، تاريخ التاريخ: اتجاهات - مدارس - مناهج )الدوحة: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2012(، ص 388.  5

ملزيد من التفصيل انظر: عبد الفتاح نعوم، "مساهمة االسترشاق األنغلو - أمرييك يف صعود دراسة املناطق"، مجلة تبني، املجلد 3، العدد 4 )2014(، ص 7 - 28.  6

فريدريك هيغل، محارضات يف فلسفة التاريخ، إمام عبد الفتاح إمام )مرتجم( )بريوت: دار التنوير للطباعة والنرش، ط 2، 1983(، ص 32 - 35.  7
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الوصف الذهني إىل حيز التفسري التحلييل نخضعها للمعايري الذاتية واملوضوعية املرتبطة بالتفسريات الناتجة من الحدث األصل. وعند 

هذا املنعطف تخضع املعرفة التاريخية للتوظيف السيايس الذي يخدم إسرتاتيجيات املراكز العاملية املهيمنة عىل صناعة القرار السيايس 

واالقتصادي. ويؤكد تاريخ العالم من هذه الزاوية ارتباط املعرفة التاريخية بالقوة السياسية، لكّن هذا االرتباط ال ينفي أّن تاريخ العالم 

هو مجال جديد يف الدراسات التاريخية؛ ُيساعد يف فهم األحداث التاريخية العابرة للقارات وذات األشباه والنظائر املشرتكة التي تشكلت 

وفق أمد زمني طويٍل، وفضاء جغرايف واسٍع. فضاًل عن أّن األحداث التاريخية املحلية أضحت ذات ارتباطات خارجية يف عرص العوملة؛ 

ولذلك يصعب فهمها واستيعابها بطريقة موضوعية من دون النظر يف الديناميات التي توّجه مسار حركة التاريخ العاملي. وبهذه الكيفية، 

املعرفية ال تنفي  التاريخي، لكّن هذه الرضورة  البحث  العالم يف املؤسسات األكاديمية رضورة معرفية يف مجال  تاريخ  يصبح تدريس 

قضية ارتباطه بالقوة السياسية العاملية.

 ،Eurocentrism نارص الدين سعيدوين: شكرًا، أستاذي الفاضل عىل هذا الطرح. يف الحقيقة، ما الذي يطرح إشكالية املركزية األوروبية

تعبري  هو  التاريخ  إّن  أقول  ولكّني  ذلك،  معالجة  كيفية  ال ندري  Regional؟  أو   Territorial هي  التي  "املناطقية"  يسمى  ما  وكذلك 

Science de l'homme. وطرحك  عن مشكالت املجتمع وحاجاته وتطلعاته. ويف الواقع، يؤدي ذلك إىل أّن التاريخ هو علم اإلنسان 

طرح جديد، وهو من دون شّك يثري كثريًا من التساؤالت؛ ألنه محاولة لوضع التاريخ العريب يف إطاره العاملي وتلّمس مكانة العرب يف 

هذا التاريخ.

(1( Nasir Alka'bi  |  نصري الكعبي

توظيف الرواية املوازية يف حقل دراسة تاريخ العرب واإلسالم

تتكون هذه الورقة من ثالثة محاور رئيسة: يعنى املحور األول بالرواية املوازية من الناحية االصطالحية؛ ويستعرض املحور الثاين 

أصناف الرواية املوازية؛ ويتعلق املحور الثالث واألخري بمزايا توظيف الرواية املوازية ومربراته. أّما النطاق الزمني الذي سأحاول أن أؤكده 

يف استثمار الرواية املوازية، فهو يعتمد يف دراسة تاريخ العرب منذ اإلسالم املبكر حتى العرص العثماين.

إّن اجرتاح حقول جديدة يف الكتابة التاريخية محكوم بدعامتي رئيستي: األوىل متعلقة باالستحضار الدائم واملزمن للمنهجيات 

الحديثة القادرة عىل سرب موضوعات قديمة / جديدة عرب إعادة التقييم واستخالص نتائج غري مسبوقة؛ أّما الدعامة الثانية فتعنى بإدخال 

مصادر جديدة لم تستثمر سابًقا، ولم توظف يف مجاالت الكتابة املتعلقة بتاريخ العرب واإلسالم.

بها  كتبت  التي  العربية  التواريخ  غري  وهي  املوازية".  بـ "الرواية  عليه  اصطلحت  ملا  املصدري  بالتوظيف  معني  املداخلة  مدار  إّن 

مجمل الكالسيكيات الرتاثية بلغتها، وأصبحت الحًقا املعتمد الرئيس يف تكوين الصور النمطية يف مجال دراساتها. فالرواية املوازية راوية 

تاريخية لم تكتب باللغة العربية، وقد ال تنتمي إىل جوهر الثقافة العربية أو اإلسالمية، لكنها استعرضت بطريقة مبارشة أو اعرتاضية 

بقوة عند مقاربتها للحدث أكرث من  الزمان واملكان  تاريخًيا عليها معايري  أو اإلسالمي. وقد تنطبق  العريب  التاريخ  تفاصيل حيوية عن 

قرينتها املصادر التقليدية التاريخية العربية - اإلسالمية. ذلك أّن هذه املصادر التقليدية تعرضت أحياًنا إىل الحظر أو املصادرة أو التمويه 

مدير املركز االكاديمي لألبحاث، زميل مابعد الدكتوراه جامعة تورنتو، كندا.  1
Director of the Academic Research Center and a Post-Doctoral Research Fellow at the University of Toronto.
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البالط  بتجاذب  التاريخية  الكتابة  وارتباط  السياقية،  التغيريات  بفعل  الداخلية،  أو  املحلية  الروايات  غالًبا  به  املصابة  اإلنتاج  إعادة  أو 

واملعارضة والرصاعات األيدولوجية واملذهبية.

وتشمل منطقة توظيف الرواية املوازية حقًبا تاريخية مهمة ومفصلية، قد ارتبكت أو غابت عنها األرشفة املعارصة، ودّونت حوادثها 

التفصيلية يف مراحل الحقة تبعد عنها زمنًيا قروًنا عديدة، فأّثر هذا البعد يف مديات املوثوقية واالعتماد. ومن أبرز العهود التي من املفرتض 

أن تستثمر فيها الرواية التاريخية املوازية، عرص اإلسالم املبكر ومرحلته التأسيسية أو التكوينية يف القرن السابع امليالدي. فهذا القرن 

ال نمتلك عنه وثائق أو مدّونات مبارشة أو معارصة، توثق حوادثه بصفة مبارشة أو قريبة عىل مستوى الزمان واملكان. فأغلب املدّون عنه 

وصل بعد ثالثة قرون، إذ دّون يف العرص العبايس. فالفارق بي القرني السابع والعارش امليالديي يستدعي بقوة مراجعة موضوعية ملصادر 

االعتماد األوىل أو الرئيسة. ذلك أّن معظم املقدم عنها اعتمد رواية الغالب، ولم نلحظ حضورًا مقارًنا لرواية املغلوب املسكوت عنها، عند 

التعامل عىل سبيل املثال مع موضوع األنا واآلخر. كذلك الحال مع العرص العبايس، لم يتّم تجريب إدخال مصادر غري عربية قد تقدم 

معطيات غري تقليدية، وتتجاوز الرسديات املسّلم بوصفها حقائق امتلكت الثبات والرشعية، بسبب التوارد يف استعمالها. واملرحلة الثالثة 

الكالسيكية  العربية  التواريخ  يعاين عوزًا مصدرًيا يف  الذي  العثماين  العرص  املوازية هي حقبة  الرواية  فيها  املمكن أن توظف  التي من 

القادمة من تلك املرحلة.

أصناف الرواية التاريخية املوازية

التواريخ الرسيانية واألرمنية

تصنف هاتان املجموعتان ضمن املصادر التي كتبت باللغة الرسيانية واللغة األرمنية. ويعود تاريخ التأليف التاريخي فيها إىل عرص 

ما قبل اإلسالم. وعارصت نصوص تاريخية مهمة منها ظهور اإلسالم وحركة الفتوحات اإلسالمية. فهي قد عارصت ظهور نبي اإلسالم، 

وحفظت حوادثه املبارشة، وقدمت يف كثري من األحيان صور املغلوب وانطباعاته عن ذلك التحول الكبري يف الرشق. وكتبت العديد من 

تلك النصوص يف العراق، حينما بدأت الفتوحات تصل إليه. فاملشاهدة )املعارصة( تكاد تكون أبرز مواردها الرئيسة للكتابة، تليها تلك 

السماعات املتواردة من العرب املسلمي املصنفي ضمن الرعيل أو الجيل األول. فالتواريخ الرسيانية قدمت أكرث من خمسة وعرشين 

العرب  تاريخ  عن  وفرية  ومرويات  فصول  فيها  العربية،  إىل  مرتجم  غري  الرسيانية  باللغة  أغلبها  زال  ما  وعلمانًيا،  كنسًيا  تاريًخا  أو  نًصا 

واإلسالم من غري املمكن إيجاد مثيل أو نظري ملعلومتها وطريقة عرضها وتصنيفها وطبيعة الرؤية املتضمنة فيها. ويبدو الحال مشابًها إىل 

حد كبري للمصادر األرمنية التي دّونت أيًضا يف عصور تاريخية مهمة لتاريخ العرب واملسلمي.

التواريخ البيزنطية

ورثت املصادر البيزنطية أساليب الكتابة التاريخية من املؤرخي اليونان، فهم لم يتعاطوا مع موضوعاتهم الخاصة، وإنما شملوا 

ا أو بصورة مستقلة إىل حوادث  بتناولهم األمم املحيطة، وال سيما العرب ومن ثّم املسلمي يف العصور املبكرة والوسطى. إذ أشاروا ضمنًيّ

عارصوها، ودّونوها بطريقتهم ورؤيتهم التي تختلف عما تضمنتها املروية العربية واإلسالمية يف الحوادث نفسها، وهنالك كم كبري من 

املؤرخي الذين عارصوا اإلسالم املبكر الوسيط.
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التواريخ الفارسية

من املمكن أن تكون املصادر الفارسية مصدرًا حيوًيا لدراسة العالم العريب واإلسالمي يف العرص العثماين، فهنالك مجاميع مهمة 

للغاية من املصادر التاريخية التي كتبت وأرشفت العالقات العثمانية - الصفوية والقاجارية. هذا فضاًل عن النصوص الفارسية التاريخية 

والجغرافية الرحلية )رحالت الحج( التي جابت العالم العريب واإلسالمي أبان تلك الحقبة التاريخية املوصوفة بندرة مصادرها العربية 

وارتباكها. كما يضاف إىل ذلك الكم الهائل من وثائق األرشيف القاجاري التي تتجاوز املاليي، من حيث أعدادها وأصنافها وطبيعة 

تناولها التاريخ العريب، إّبان تلك الحقبة الحيوية. وهي وثائق لم ترتجم إىل العربية حتى اآلن، أو تستثمر رصاحة يف معرفة صورة العرب 

يف الذهنية اإليرانية وعرب مصادرها.

مزايا التوظيف ومربراته

إّن إدماج الرواية املوازية يخلق أجواء حيوية للمقارنة واملقابلة والوقوف عند التقاطعات، وفحص الرواية التاريخية التقليدية من 

خارج مرجعيتها أو محيطها السيايس أو التنافيس إىل محيط آخر قد يتسم إىل حد كبري بالحيادية أو االستقالل املرجعي عنها.

تجديد الدرس التاريخي معلوماتًيا، وفتح منافذ جديدة للبحث التاريخي قد تعيد النظر يف الكثري من معطيات الحوادث التاريخية 

املستقرة التي شّكلت الوعي الجمعي واملدريس. فالكثري من املناطق البحثية غري املغطاة سابًقا، بفعل ندرة املصادر واملعلومات التي تقف 

عائًقا أمام تناولها أو إخضاعها للدرس، من املمكن ردم فجواتها عرب استثمار معطياتها ورواياتها، بما يتعلق بالتاريخ اإلسالمي والعريب 

يف مراحله التي تصل حتى العرص العثماين.

قد يكون ذلك مدعاة إىل تفعيل العلوم املساعدة يف الكتابة التاريخية، وال سيما يف مرفق إجادة العديد من اللغات املساندة، وترجمة 

نصوص إىل العربية لم تعرفها سابًقا تعنى بالتاريخ اإلسالمي والعريب، وربما يكشف مديات التأثري والتأثر يف أساليب الكتابة التاريخية، 

بي تقاليد الكتابة اإلسالمية أو العربية املتأخرة وطرائق الكتابة يف األدبيات التاريخية املوازية.

نارص الدين سعيدوين: يقول التاريخ إّن الجماعات أو الشعوب تموت بتاريخها الصامت. وأنت طرحت هذه املقارنة التي مفادها 

والدراسات  الحفريات  ُتستدعى  الطرف اآلخر. وحينئذ،  رؤية  نرى  أن  نريد  نعرف. نحن  الطاغية كما  للتاريخ هي  الرسمية  الرواية  أّن 

السيميائية وغريها. وأنت، أستاذنا الفاضل، قد طرحت موضوًعا عىل غاية من األهمية متمّثل بتفعيٍل وتثمٍي لرؤية جديدة نحن يف حاجة 

إليها. ومن دون شّك، هناك تساؤالت ومناقشات لورقتك الجيدة واملمتازة. اآلن ننتقل إىل املداخلة األخرية ألستاذنا الفاضل خالد زيادة، 

وهو سيتناول موضوع املؤسسات مجااًل للبحث التاريخي. فلوال هذه املؤسسة الكريمة واملركز، ملا اجتمعنا أو تواصلنا. وقد قلت يف أّول 

تاريخية  لرؤية  الذي قلت فيه تصورًا جديًدا  الحقيقي  العريب هي "األكسجي"؛ فهي اإلطار  العالم  البحثية يف  املؤسسات  إّن  الكالم 

ُمخِصبة متفاعلة ومالئمة لتطور العالم الذي نعيشه.
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(1( Khaled Ziade  |  خالد زيادة

املؤسسـات مجااًل للبحث التاريخي

خالل اشتغايل عىل الفرتات الحديثة من التاريخ العريب، كانت اهتمامايت منصَبّة عىل موضوع رئيس هو حداثة املجتمعات العربية. 

والواقع أنه حي نراجع ما ُكتب، وهو كثرٌي يف هذا الصدد، نجد أّن هناك تركيزًا عىل دور األفكار يف الحداثة. وقد ركزت الكتب أو الدراسات 

املبكرة نسبًيا التي ظهرت يف النصف األول من القرن العرشين، والتي راجعت فرتة ما يعرف بالنهضة وفرتة التنظيمات، عىل األفكار إىل 

حٍد بعيد؛ مثل كتاب رئيف خوري يف لبنان، والدراسات املتعددة للويس عوض يف مرص، وال ننىس ألربت حوراين يف هذا السياق. ويعد هذا 

الجانب مهًما؛ ألّن هناك اعتقاًدا بأّن لألفكار دورًا كبريًا يف التغيري. وأعتقد أّن هذا األمر ناتج من تأثري أفكار األنوار الفرنسية باعتبار أنه 

لفرتة طويلة اعتربت الثورة الفرنسية أنها ابنة أفكار التنوير.

وقد وجدُت من املقارنة، عىل سبيل املثال، بي مرص ولبنان - وهذه املقارنة اعتمدتها يف العديد من الدراسات التي قمت بها - أّن 

النهضويي  النهضة ذات بعد أديب وفكري ولغوي. كلنا نعرف دور  لبنان كانت  النهضة؛ ففي  أداء  النهضة ويف  هناك اختالًفا يف شكل 

اللبنانيي يف هذه املجاالت. أما يف مرص فكان الرتكيز عىل بناء املؤسسات. صحيح أّن رفاعة الطهطاوي تكلم وعرض ألفكار الدستور 

والحرية، وكذلك فعل عيل مبارك يف كتبه وخصوًصا يف كتابه علم الدين. ولكن يف نهاية األمر، كان هؤالء هم أبناء الدولة، فالطهطاوي، 

كما هو معروف، ُأوفد يف بعثة، كما أوفد عيل مبارك يف بعثة عسكرية. إًذا املقارنة بي هاتي التجربتي العربيتي يف القرن التاسع عرش 

تضعنا أمام التساؤل حول دور األفكار ودور املؤسسات يف النهضة العربية أو يف حداثة املجتمعات العربية. والسؤال األسايس كيف جرى 

بناء هذه املؤسسات؟ وحي نطرح السؤال، فإننا نطرحه عىل التجربة املرصية أيام محمد عيل باشا وإسماعيل باشا يف القرن التاسع عرش. 

ونطرحه أيًضا عىل التجربة الرتكية العثمانية أيام سليم الثالث ثم فرتة التنظيمات مع عبد املجيد وعبد العزيز. وكذلك األمر يف تونس يف 

ُبنيت هذه املؤسسات؟ ومن الذي بناها؟ وبأي كيفية جرى إدخالها يف  عهدي الباي أحمد والباي محمد الصادق. والسؤال هو كيف 

املجتمعات اإلسالمية العربية؟ فاملعلوم أن املؤسسة الرئيسة التي قادت التحديث آنذاك كانت املؤسسة العسكرية باعتبار أّن الهزيمة 

العسكرية كانت السبب أو الدافع الرئيس للتحديث. وهذا ما حدث يف مطلع القرن الثامن عرش مع السلطان أحمد الثالث ثم السالطي 

الذين تعاقبوا بعده.

إًذا من الذي بنى املؤسسات، وبأي طاقات؟ وما هي األفكار؟ طبًعا الجواب، أو جزء من الجواب، موجود لدينا ألّننا نقول إّن هذه 

املؤسسات ُبنيت عىل أساس التجربة األوروبية، مثل استعارة النظام العسكري الفرنيس، ثم استعارة النظام القضايئ األورويب، ثم استعارة 

أنظمة التعليم املوجودة كلها يف أوروبا. هذه األجوبة جاهزة إىل حٍد ما. ولكّن الجزء املهم يف املوضوع الذي أتناوله، وإذا كانت األسئلة 

جائزًة من الناحية املنهجية، ما هي حصة املؤسسات التقليدية يف بناء املؤسسات الحديثة؟ هل هناك انقطاع فعيل نهايئ بي املؤسسة 

والقضاء  ُبنيت  واملحاكم كما  القضاء  التقليدي؟ وبي  والتعليم  الحديث  التعليم  بي  انقطاع  التقليدية؟ وهل هناك  واملؤسسة  الحديثة 

الرشعي كما كان؟ وتنطبق التساؤالت عىل جميع أنواع املؤسسات التي وجدنا أنها ُبنيت أو ُأنشأت أو ُأحدثت يف القرن التاسع عرش بما 

يف ذلك األحزاب والنقابات.

مدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، بريوت، لبنان.  1
Director of the Beirut Office of the Arab Center for Research and Policy Studies.
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إّن الهدف من طرح هذه األسئلة القول بأنه لو عدنا إىل جورج بالنديه Georges Balandier يف "األنرثوبولوجيا السياسية"، فإنه 

ُيخربنا بأّن التحديث الذي يحدث، سواء يف األمثلة التي أوردناها أو األمثلة األفريقية التي أوردها هو، رسعان ما تنكشف تقليديتها، 

وإن كانت تعرّب يف مراحل عن الحداثة وعن التشّبه بأنظمة أوروبية. ولكن يمكن أن نكشف مع مرور الوقت، وقد حان الوقت، كيف 

أّن هذه املؤسسات تعود لتكتسب جزًءا من تقليديتها يف التعليم، أو يف القضاء يف بعض املراحل أو بعض األماكن، أو بشكل خاص يف 

العسكرية باعتبارها املؤسسة الرئيسة.

تطور  بمتابعة  تسمح  جزئية  فبطريقة  حدث  وإن  يحدث،  لم  ما  وهو  أعمق،  أهمية  املؤسسات  دراسة  نويل  أن  إىل  بحاجة  نحن 

عيل  محمد  أيام  التعليم  حول  مبكرة  دراسات  أيًضا  هناك  املرصي.  الجيش  تأسيس  بشأن  فهمي  خالد  دراسة  ذلك  ومن  املؤسسات، 

تتعلق بالجامعات، ولكن كل هذا يحتاج إىل مناهج جديدة لدراسة املؤسسات الحديثة من جهة، والكشف عن اآلثار التقليدية املوجودة 

والقائمة يف املؤسسات الحديثة من جهة أخرى. وليك نصل إىل مقاربات معقولة يف هذا املجال، ال بد من أن نأخذ يف االعتبار التمييز بي 

وظيفة املؤسسة ودورها االجتماعي ثم التحوالت التي طرأت عليها، ويمكن أن نعطي مثااًل عىل ذلك، بأّن التعليم الحديث كما تم 

التفكري فيه عندما أنشئت املؤسسات التعليمية واملعاهد، كان الهدف منه إعداد أفراد لخدمة اإلدارة، وهذا ما نعرفه يف التجربة املرصية 

باعتبارها تجربة رائدة، وكذلك يف تجارب أخرى. لكن نعلم أّن دور املتعلم والخريج لم يقترص عىل هذه الوظيفة، وإنما كان هناك دور 

اجتماعي للتعليم وإعادة موَضعة الفئات االجتماعية؛ إذ أصبح التعليم تعبريًا عن الوجاهة االجتماعية، بينما كانت الوراثة واملال والجاه 

والعشرية هي مصادر الوجاهة التقليدية، وأصبح التعليم الحديث مصدرًا إضافًيا لم يكن محسوًبا.

وإذا اقترصنا عىل مثال التعليم، فنقول بأّن التعليم أوجد فئة اجتماعية جديدة يف املجتمع، ولكنها تستمد عنارص تأثريها ونفوذها 

من مصادر تقليدية. إًذا، ما نحتاجه، وهذا ما أدعو إليه، هو أن نتجاوز فكرة القطيعة يف املؤسسات من دون أن نهملها إهمااًل تاًما، 

وتعني فكرة القطيعة أّن هناك مؤسسات حديثة ال صلة لها باملؤسسات التقليدية، وهذا ما ينبغي إعادة النظر به، وخصوًصا حينما نتطلع 

التعليم. ولكن يف  وندرس مسارات هذه املؤسسات. وال أريد يف هذا املجال أن أستخدم تعابري أو مصطلحات قيمية؛ كالقول بتدهور 

تحوله عن الوظيفة التي رسمت له واملآالت التي صار إليها، نستطيع أن نلمس مقدار التقليدي يف الحديث، وهذا مجال أو حقل بحثي 

يستحق االهتمام.

العالم العريب  إّن الذي يطرح إشكالية التحديث يف  الواقع،  شكرًا أستاذي الفاضل عىل هذا الطرح. يف  نارص الدين سعيدوين: 

انطالًقا من املؤسسات، ويعطينا رؤية بجمع التقليد الذي هو أصالة إىل التجديد الذي هو تحديث للرؤية من أجل الوصول إىل شبكة 

للبحث التاريخي؛ من خالل ما يسمى "دور املؤسسات". لكم الشكر عىل العمل. ننتقل، اآلن، إىل القسم الثاين وهو قسم النقاش. 

القسم الثاين: مناقشات

الطاهر املنصوري: شكرًا سيدي الرئيس. أعتقد أّن الكتابة التاريخية يف العالم العريب كما ذكر األستاذ كوثراين حول املناهج هي 

مهزلة حقيقية وتمّس يف العمق الكتابة التاريخية يف العالم العريب، حيث ال تزال املناهج الكالسيكية التقليدية مسيطرة عىل أكرب جزء 

من الكتابة التاريخية. ولكن ُتطرح مسألة املواضيع يف الوقت نفسه؛ فهناك مواضيع تكاد تكون محّرمة أو ممنوعة، ليس بقانون وإنما 

بنوع من الرقابة الذاتية. أّما بالنسبة إىل ما ذكره األستاذ الكعبي فال أتفق معه يف تسمية الرواية املوازية إنما هي نصوص خارجية أجنبية 
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معناها املصادر األجنبية وأهميتها يف قراءة التاريخ العريب. وما ذكره حول املصادر األرمينية واملصادر البيزنطية هو تقريًبا معروف. فأواًل، 

هناك دراسة عرفان شهيد قعوار حول عالقة العرب بالروم، وعملية املسح التي قام بها شهيد للمصادر األرمينية والالتينية والبيزنطية 

حول هذا املوضوع. ثم هناك كتابات أخرى مثل كتاب ُنرش عام 1970 للمؤرخ الفرنيس آالن دوسوليي Alain Ducellier عنوانه باللغة 

العربية مرآة اإلسالم Miroir de l' Islam. يف هذا الكتاب قام دوسوليي، وهو مشكور عىل ذلك عىل الرغم من أّن الكتاب منع من 

النرش يف لبنان واُتهم صاحبه بالكفر والزندقة وهو فرنيس، إىل غري ذلك، بجمع النصوص األرمينية والنصوص البيزنطية التي تحّدث عنها 

زمييل. ثم أعاد دوسوليي سنة 1997 صوغ الكتاب بشكل أكرب وسّماه "عالقات املسيحيي يف الرشق باملسلمي". ونرش الكتاب ولكن 

يبقى كتاب مرآة اإلسالم من أحسن الكتب؛ ففيه جمٌع من النصوص املهمة. عندما نتحدث عن املصادر األرمينية مثاًل والصورة التي 

أعطتها عن املسلمي، لو قرأها أغلب املسلمي ألحرقوها. وشكرًا.

أشكر بدوري السادة األساتذة عىل تدخالتهم القّيمة. والحقيقة أّن املوضوع الذي طرحه الدكتور  إبراهيم القادري بوتشيش: 

وجيه من األهمية بمكان؛ فهو طرح قضية املفاهيم واملصطلحات. وطرح قضية التمييز بي الحقب واالنقطاعات التي تحدث يف هذه 

املفاهيم. استعمل االنقطاعات والتحوالت. وأنا أميل إىل التحوالت ألّن املصطلح فيه سريورة تاريخية. يمكن أن نؤّصله ونتابع سريورته 

التاريخية ونكتشف هذه التحوالت التي هي فعاًل تحوالت مهمة. ومقارنتك التشابه بي نص السخاوي ومارك بلوخ أظن أّن فيها شيًئا 

مهًما، ولكن ربما أخذت قضية التجزئة فكرة وقرنتها بما ذكر بلوخ وفيليب أرياس Philippe Aries. لكن بحسب علمي السخاوي كما 

هو معروف كان قادًحا للعلماء يف تراجمه، بينما كان مارك بلوخ مدافًعا عن املؤرخي. فهو بطبيعة الحال يقدح يف العلماء الذين سبقوه 

يف كتب الرتاجم، واملؤرخي وغريهم قدًحا كثريًا. بينما كان مارك بلوخ مدافًعا. كان له مرشوع يدافع عن املؤرخي، وعن مهنة املؤرخ. 

يلتقي مع السخاوي يف فكرة الكذب والتطفل. إّنهما يلتقيان ولكن يختلفان؛ فاألول لم يكن لديه مرشوع، بينما الثاين كان له مرشوع 

واضح وجيّل.

إنما بدأ مع إدوارد سعيد  اللحظة  العاملي ليس جديًدا، وليس جديًدا  التاريخ  بأّن  القول  أّن  أبو شوك، أعتقد  الزميل  وبالنسبة إىل 

عندما نقد املركزية األوروبية وعندما ظهرت أنماط اإلنتاج وحاولت أوروبا أن تفرض تصّورها لنمط اإلنتاج، ظهر اإلنتاج اآلسيوي. هناك 

مجموعة من اآلراء تقول بأّن الشعوب املتخلفة لها نمٌط معي، ويجب أن نتحرر من هذا. أؤيدك، حالًيا هناك موجات عاملية؛ موجات 

التحرر، وموجات الثورات. فمثاًل ما يقع اآلن يف أمريكا الالتينية يف الربازيل رسعان ما نشب يف أمريكا الالتينية. وما وقع يف عام بعد سقوط 

جدار برلي نتج منه موجات عاملية، بخاصة يف أوروبا الرشقية. والربيع العريب أيًضا. يف الحقيقة، أعتقد أّن هذه املوجات آلية يمكن أن 

نفرّس بها هذا النسق املشرتك العاملي.

بالنسبة إىل نصري الكعبي، لألخ الطاهر سبقتني وأعتقد أّن هذه مصادر مكملة فحسب وليست مصادر موازية أو لها خصوصية 

خاصة وإنما هي موازية.

وأخريًا أختم مع األستاذ خالد زيادة، بالنسبة إىل دراسة املؤسسات، يف املغرب عندنا وفرة يف املجال الجامعي ووفرة يف املؤسسات 

العسكرية، واملؤسسات املالية، واملؤسسات اإلدارية، بعضها ال يزال حبيس الخزانات. وبطبيعة الحال، طرحت هذه املؤسسات إشكال 

التحديث ألّن الهدف الذي أّسست ألجله اصطدم بعقلية تقليدية وفشل. أريد أن أنّبه فحسب إىل أّن هناك وفرًة يف املغرب. وشكرًا لكم.

محمد حبيدة: يف الواقع، أريد أن أقف عند مفهوم التاريخ الجديد الذي ورد يف مداخلة أبو شوك. بطبيعة الحال ورد ذكر املفهوم 

يف سياق املدرسة األملانية، ويف سياق املدرسة الوضعية. وربما وجب التنبيه إىل مسألة أساسية وبطبيعة الحال هذه مسألة نحن نحس بها 
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عىل مستوى املمارسة. قضية املفهوم هي قضية متحركة يف املجال ويف الزمان. إذا تناولنا قضية التاريخ الجديد نجد يف كّل محطة يحصل 

تقّدم يف مجال املعرفة التاريخية ويجد املؤرخ أّنه دخل يف مرحلة جديدة عىل مستوى املمارسة التاريخية. وحصلت هذه املسألة مع املدرسة 

األملانية ورأوا أّن ما أنجزوه جديٌد بالقياس إىل ما كان سائًدا يف السابق واملدرسة الوضعانية هي بطبيعة الحال يف القرن التاسع عرش بخاصة 

يف فرنسا كانت قد أنجزت شيًئا جديًدا. وسيثري ذلك التاريخ الجديد وهذه القضية النقاش مع السيد الطاهر املنصوري. نجاح املفهوم مع 

مدرسة الحوليات وبخاصة يف الكتاب الذي أرشف عليه جاك لوغوف Jacques Le Goff وترجمه صديقنا وزميلنا الطاهر املنصوري كان 

صدفة بوصفه مفهوًما، ألّن مدرسة الحوليات بخاصة مع الجيل الثالث كانت تشتغل بمنطق جديد، منطق األنرثوبولوجيا التاريخية، 

ومنطق االنفتاح عىل العلوم االجتماعية وبخاصة األنرثوبولوجيا. وظهر الكتاب األسايس faire de l' histoire سنة 1974 وهو يتضمن 

 Jacqueline Piaget ثالثة مجلدات. والجميل يف الحكاية أّن صحافية فرنسية )والسيد طاهر يعرف هذه القضية( اسمها جاكلي بياجي

 La nouvelle كانت قد أنجزت قراءة حول الكتاب الذي أرشف عليه جاك لوغوف. ووجد لوغوف عنوان هذه القراءة لجاكلي بياجي

 .Faire de l'Histoire جمياًل جًدا ويستحق أن يكون عنواًنا لكتاب جديد، وهو يف الواقع ليس بكتاب جديد بالقياس مع كتاب ،histoire

نجد التوجه نفسه والحقل نفسه واملساهمي أنفسهم. وما يؤكد هذه القضية أّن املسألة الجديدة كانت رائجة يف ذلك الوقت وبخاصة 

عىل مستوى السينما La nouvelle vague لغودار Jean-Luc Godard وغريه. إًذا قضية املفهوم حقيقة. ليك نعود إىل قضية أبو شوك فإّن 

هناك جديًدا عىل مستوى املقاربة وعىل مستوى املفهوم وعىل مستوى تناول األرشيف يف السياق األملاين والسياق الفرنيس. ولكن يف سياق 

مدرسة الحوليات كانت هناك سياقات أخرى ولدت هذا املفهوم وضمنت له نجاًحا كبريًا، إن لم أقل عاملًيا. وشكرًا.

املسألة ليست مسألة مجاالت يف  أّن  تماًما مع األستاذ وجيه كوثراين بخصوص  أتفق  املتدخلي.  أشكر كّل  فاطمة بنسليمان: 

البحث بل هي مسألة مناهج ومقاربات؛ ألّن مجاالت البحث متعددة. وبالنسبة إىل أحمد أبو شوك وتاريخ العالم أو التاريخ العاملي، هناك 

اليوم تجديد كبري، فهذه املسألة مسألة Area Studies التي لها توجهات ثقافوية Culturalist. وهناك اآلن تركيز عىل املسألة الكونية 

Globalization وأنت تقول إّن األنساق املشرتكة لتاريخ العالم مركزها الواليات املتحدة األمريكية، ال يتطابق ذلك مع الواقع ألّن تاريخ 

العالم يكتب اليوم من جوانب متعددة انطالًقا من التواريخ املحلية؛ ألّن التاريخ املحيل يكشف عن مظاهر من التاريخ العاملي. وهنا تظهر 

مسألة التهجي والتواصل بي مختلف أجزاء العالم. أّما بالنسبة إىل الرواية املوازية فاألمر ال يتعلق برواية موازية بقدر ما يتعلق بمسألة 

املصادر. وكيف نقرأ املصادر. وكانت لنا محارضة شيقة مع األستاذ طاهر املنصوري حول املصطلحات املستعملة يف املصادر. ولكن كيف 

نتحدث عن التاريخ الفاريس القاجاري يف الحقبة العثمانية، تاريخ العرب يف الحقبة العثمانية، هذا مهم جًدا. ولكن املشكلة أيًضا نحن 

نتحدث اليوم وخالل األيام التي خلت من التاريخ العريب. إًذا املسألة هنا هي مسألة املنهج ومسألة اللغة أيًضا. فكم يف بالدنا العربية من 

مهٍد لتدريس اللغات عىل غرار معهد الدراسات الرشقية مثاًل يف باريس. هذا نقص فادح ألّننا ندرس تاريخ اإلمرباطورية العثمانية انطالًقا 

من دفاتر األرشيف التونسية مثاًل، وهي مكتوبة باللغة العربية. فهل هذا كاٍف ليك ندرس تاريخ البالد التونسية يف العهد العثماين؟

أتفق أيًضا مع األستاذ خالد زيادة، عىل أّن هناك انقطاعات بل هناك تحوالت كما ذكر. ولكن ما نفتقده أيًضا أننا ال نزال نتحدث 

عن مستوى التاريخ العريب. فاملسألة تكمن يف املقارنات. لقد تحدثَت عن مقارنة بي ما يحدث يف لبنان ويف مرص بالنسبة إىل املؤسسات 

وتحديثها. ولكن لنا يف تونس ما يشبه هذه املسألة. من هنا أؤكد أّن هذا التاريخ الذي نريد أن نكتبه عن العالم العريب يجب أن يكون 

أيًضا تاريًخا مرتابًطا بي رشق املتوسط وغربه. فهناك تجارب مشرتكة بالنسبة إىل حاالت املؤسسات. وهناك تحديث يف تونس وتواصل 

وتفاعل بي القديم والجديد يف القرن التاسع عرش، عىل األقل، وحتى قبل ذلك بالنسبة إىل التنظيمات العثمانية. وشكرًا.
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الطاهر اليحياوي: شكرًا. أواًل، أنا لست مؤرًخا، وجئت ألتعلم منكم؛ فأنا أهتم باآلداب والحجاج وتحليل الخطاب. ولكن التاريخ 

يهمني كثريًا. يف الحقيقة استفدت من كّل ما ُطرح. مسألة أّن التاريخ تجاوز مجااًل واحًدا إىل مجاالت متعددة وخصوًصا مصطلح التاريخ 

التاريخ كما كتب قبل الطربي وبعده  أّن  التاريخ العريب، تاريخ األدب أحياًنا كثرية. عندي انطباع  الثقايف، مسألة مهمة، أليّن أفكر يف 

هو تاريخ سيايس؛ هو تاريخ صعود دول وسقوطها وتأثريات ذلك. لكن يوجد أيًضا تاريٌخ مواٍز؛ تاريخ الشعراء، وتاريخ املغني، وتاريخ 

الفقهاء. وهنا أتساءل هل ُكتب الطربي مثاًل املتعلقة بعلم الكالم والفقه أو املتعلقة باألدباء يمكن أن تندرج ضمن مجاالت التاريخ؟ 

الفرق  للطلبة  أقول  أخبار األغاين وكنت  وقد درست كتاب  األغاين  أمر مهم أليّن درست كتاب  األغاين، وهذا  أقرأ كتاب  ثانًيا، عندما 

بي الخرب يف كتاب األغاين والخرب يف كتاب التاريخ هو: مبدئًيا العالقة بي الخرب يف كتاب األغاين والواقع ليست عالقة مرجعية، بينما 

األغاين أو كتاب  العالقة يف كتب التاريخ بي الخرب والواقع هي عالقة مرجعية هذا يف االفرتاض النظري، أجد أخبارًا كثرية يف كتاب 

الفرج بعد الشدة للتّنوخي ترد يف كتاب الطربي أيًضا. ثم أشري إىل جانب آخر، فأطروحتي كانت حول الخطب. وأهم مصدر للخطابة 

العربية هو كتاب الطربي؛ إذ أحصيت 362 خطبة وال نجد مصدرًا آخر ثرًيا متعدًدا ككتاب الطربي. والخطبة كما نعلم رواية شفوية انتقلت 

إىل مرحلة التدوين وتعتمد بخاصة يف الفرتة األوىل عند الطربي اعتماًدا كامال. بينما يف الفرتات الالحقة ال أجد اعتماًدا كبريًا يف كتاب 

الكامل يف التاريخ املأثور. أسوق مالحظة أخرى تتعلق بمسألة املصادر املوازية أو الروايات املوازية؛ فأنا ال أعرف هذه األشياء ولكن من 

خالل ما أتابعه من إصدارات وكتابات بخاصة ما يسمى باالسترشاق الجديد الذي يريد أن يقّدم تصورًا راديكالًيا مختلًفا عّما أعرفه. وأنا 

لست ضد هذا. أخىش أن يكون أحياًنا االعتماد عىل هذه املصادر املوازية مهًما لغرائبيتها وليس لنجاعتها. أحياًنا نسمع بخرب كتب باللغة 

البيزنطية لكن ليس من الرضوري أن يكون أصياًل ألّنك تيسء إىل الرسيانيي مثاًل. أي من يدريني أّن هؤالء الذين احتلت أراضيهم 

عرّبوا عن رواية غري موضوعية، أي رواية ذاتية. ولذلك يجب أن نحرتس كثريا من هذه املصادر التي تجلبنا لغرائبيتها أكرث من صدقيتها. 

أعرف تاريخ اليعقويب وال أجده يختلف جوهرًيا عن التواريخ األخرى إاّل يف بعض املصطلحات؛ من قبيل أّنه ال يسّمي خالفة أيب بكر 

خالفة، فهو يقول "أيام أيب بكر"، و"أيام عمر" و"أيام عثمان"، وخالفة عيل بن أيب طالب. أو حينما يروي خطبة الغدير مثاًل بطريقة 

مختلفة. لكن يف الجوهر ال أعتقد أّن هناك اختالًفا بي هؤالء. شكرًا جزياًل.

عبد الرحيم بنحادة: أريد أن أعود إىل مسألة ما ُطرح من قبل بشأن املصادر املوازية واملصادر. وأضم صويت إىل باقي املتدخلي؛ 

املصدر  يتضمن  أن  ويمكن  مصادر.  هي  املصادر  أّن  أظّن  ورئيًسا.  أساسًيا  اآلخر  يراه  قد  موازًيا  أنت  تراه  ما  يكون  أن  يمكن  فال 

"املوازي" معلومات قد ال تكّمل، بل قد تكون هي أساسية، وقد تكون من الدرجة األوىل. أثارتني مداخلة الدكتور خالد زيادة بشأن 

املؤسسات ومسألة االنقطاعات والتحوالت ومسألة املقارنة التي أوردتها فاطمة بنسليمان، هناك كتاب وضعه املؤرخ الوضعاين األملاين 

رانكه Leopold von Ranke يف نهاية القرن التاسع عرش وكان تحت عنوان العثمانيون وامللكية اإلسبانية. ويف هذا الكتاب مقارنات 

بي األنظمة أو بي املؤسسات العثمانية واملؤسسات اإلسبانية، ويف الكتاب إجابات عن أسئلة املقارنة بي نظامي متوازيي، وأعتقد أّن 

قراءة هذا الكتاب ستسعفنا كثريًا يف معرفة تطور هذه املؤسسات العثمانية وأهم معالم قوتها. إن قدرة الدولة العثمانية يف بناء مؤسسات 

قوية هو ما جعل الدولة العثمانية تعمر هذه الفرتة الطويلة من 1299 - 1923. يربط الدكتور خالد زيادة بي بناء املؤسسات والتحديث وأنا 

أعتقد مسألة التحديث ترتبط بعدم قدرة مؤسسات النظام القديم عىل مسايرة الوضعية الجديدة للدولة العثمانية منذ النصف األول من 

القرن السابع عرش.

سامر عكاش: أشكر الزميل عىل التقديم وعىل املحارضات القّيمة املفيدة. لست مؤرًخا، فأنا يف حرضة الزمالء املؤرخي. أنا معماري 

مهنًيا ولكّني متطفل عىل التاريخ. ولكن هذا يسمح يل بالدخول والخروج يف مجال البحث ويف مجال التقاطعات. سأبدأ أواًل مع الدكتور 
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وجيه، عندي مجموعة من التساؤالت. النقطة األساسية بالنسبة إيّل هي املفاصل التاريخية. لفت نظري أّن اختيارك للسخاوي كان عىل 

عتبة دخول العثمانيي إىل البالد العربية. فهل كان السخاوي يمّثل مفصاًل يف تطور الدراسات التاريخية؟ يعني هل اختلف يف طرحه 

املناهج أو املواضيع التاريخية؟ هل اختلف عن ابن خلدون منهجًيا أو فكرًيا أو عن املقريزي تلميذ ابن خلدون؟ وما هي التطورات التي 

أدخلها السخاوي بوصفه مختلًفا يف طريقة تقديمه أو دراسته للتاريخ؟ وهل هناك مفاصل بعد دخول العثمانيي؟ إذا أخذنا طاشكربي 

زاده مثاًل يف كتاب موضوعات العلوم، فقد طرح موضوع العلوم بوصفه موضوًعا أساسًيا يف مجال التاريخ. بينما أظّن أّن السخاوي 

لم تشمل موضوعاته التي طرحها موضوع العلوم. وإذا أخذنا طاشكربي زاده وكاتب جلبي )حاجي خليفة( عىل سبيل املثال فهما تحّدثا 

عن خالٍف منهجي كبري بينهما. بإمكاننا أن نتابع مجموعة من املفاصل يف الكتابات التاريخية. فهل السخاوي يمّثل مفصاًل؟ أحيل 

فهو  التاريخ  مجال  يف  بالتعّمق  طبًعا  كّلهم  الزمالء  املؤرخي  اهتمام  نظري  لفت  شوك.  أبو  أحمد  والدكتور  وجيه  للدكتور  املسألة  هذه 

مجالهم. والنقاشات محصورة بخاصة يف تاريخ العالم ويف طريقة دراسة املنهجية الغربية لصوغ تاريخ العالم. مثاًل، من املدرسة الوضعية 

أو املدارس األخرى فأنتم تناقشون بوصفكم مؤرخي واهتماماتكم يف مناهج التأريخ. فتاريخ العالم بالنسبة إليكم كان الصوغ األسايس، 

كيف يمكننا صوغ فكرة ومن كان يطرحها بشكل أو بآخر. بالنسبة إيّل بوصفي من خارج الدائرة التاريخية، يهمني أن أعرف مثاًل ما 

هي مكانة الحضارة العربية اإلسالمية يف ما يسمى ب "تاريخ العالم"؟ فبالنسبة إىل كّل املناهج الغربية يهمني أن أرى كيف تعامل كّل 

منهج من املناهج مع موضوع الحضارة اإلسالمية يف تاريخ العالم: كيف قّدموه ووضعوه وصّوروه؟ املشكلة هنا أّنني لم أجد أحًدا قّدم 

مساهمة لقضية تاريخ العالم من وجهة نظر عربية؛ أي أن يصوغوا مثاًل تاريخ العالم ويذكروا دور الحضارة اإلسالمية فيه؛ إذ ليس لنا 

منظور مقابل لتاريخ العالم من املنظور العريب، وهذا املكان من األورويب واألمرييك. فهل هناك مجال لتقديم منظور لتاريخ العالم خارج 

عن املناهج املعتمدة؟

هي  املوازية  الفكرة  لكن  مصادر.  هي  املصادر  أّن  بخصوص  الرحيم  عبد  الدكتور  أشارك  رأيي  يف  الكعبي،  األستاذ  إىل  بالنسبة 

كتبا  اللذين  كنان  وابن  البديري  فمثاًل  اليوميات؛  كتب  وعىل   ،18 القرن  تاريخ  عىل  اشتغلت  لقد  تفاديها.  نستطيع  ال  كذلك  فكرة 

يوميات مدينة دمشق التي هي مصادر إسالمية، كتبا من وجهة نظر إسالمية. لكن يف مصادر يوميات متزامنة مثل تاريخ األب بريك 

أّنه يمكن عّدها موازية وكما قال  لدمشق، تّم الرتكيز عىل مشاكل الجالية املسيحية. ويف الحقبة نفسها نالحظ إذا قارّنا بي االثني، 

الدكتور عبد الرحيم يجب أن نتعامل مع هذه املصادر بوصفها مصادر. ولكن هناك اختالفات؛ فكّل املواضيع التي تخص الجاليات 

املسيحية أو اليهودية مثاًل يف دمشق مغّيبة تماًما يف اليوميات املحلية لتاريخ مدينة دمشق. فكان من املفيد قراءة التواريخ ومقاربتها؛ 

فهناك مواضيع يف التغيري االجتماعي مشابهة تماًما للجاليات املسيحية والجاليات اإلسالمية، وكانت تتقاطع. فموضوع التواريخ املوازية 

يعطي فكرة جيدة ومهمة للدراسات.

عبد الحميد هنية: أشكر الزمالء عىل التدخالت، فكّلها مفيدة ومحفزة للنقاش. بالنسبة إىل مداخلة الدكتور وجيه كوثراين، الرتكيز 

عىل أهمية املفاهيم مهم والتفكري فيها رضوري. واملهم أّنه يجب أن نعتقد أّن هذه املفاهيم ليست جامدة وإنما يجب أن نخضعها إىل 

قراءة متواصلة ومتفككة، ونعيد تفكيكها. نعرف كثريًا من الرباديغمات، ولد وترعرع وأنتج معرفة مهمة جدا، ولكّنه رسعان ما ووجه 

ننقد دائًما هذه املفاهيم، ونعيد استنباطها وتكييفها، بخاصة يف  بالتفكيك والنقد واستنبطت براديغمات أخرى تطّوره. لكن يجب أن 

العالم العريب؛ فقّلما تستنبط براديغمات عندنا؛ فإىل يومنا هذا، ترد كّلها من الخارج ويجب أن نعرف كيف نتعامل معها. لكن إىل جانب 

املفاهيم والرباديغمات أيًضا ال أقول كلمة مجاالت أنا لست موافًقا. بل نقول حقواًل جديدة. أي عندما نبحث عن حقول جديدة فهي من 

شأنها أن تحفز التجديد. وسأتحدث عن ذلك يف مداخلتي.
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بالنسبة إىل تاريخ العالم، دفعتني مقولة تاريخ العالم إىل مقولة العوملة. إًذا هي مرتبطة بهذه العوملة وهناك ردة فعل عليها، ويجب أاّل 

ننكر ذلك وأن نأخذها يف الحسبان. يف الحقيقة أنتجت ردة الفعل اتجاًها جديًدا يف البحث. عندما اهتممنا بالفرد، أصبحنا نهتم بالفعل، 

ورصنا نهتم بالتاريخ من األسفل، وأصبحنا نهتم بأشياء كثرية من الداخل. ثم ال ننىس أّن تاريخ العالم طبًعا مفيد. وربما تكمن معضلة 

التاريخ يف أّنه محيل. واملحلية هي أكرب معضلة عند املؤرخي؛ فكّل العلوم األخرى تجاوزت املحلية ليك تطمح إىل الكونية يف نتائجها. 

واملؤرخ ألّنه محيل يف الزمان واملكان ال يمكن أن يكون مؤرًخا إذا لم ينطلق من زمان محدد ومكان موّحد. فهو مجرَب عىل أن يكون 

محلًيا. لكن يجب أن يكون ذلك يف االنطالق ليك يرفع شيئا فشيئا املعرفة التي يبنيها عندما تصل هذه املعرفة إىل الكونية. يصبح التاريخ 

علًما عندما يصل إىل الكونية. ال أقول العوملة لكن أقول الكونية. لكن االنطالق دائًما من املحيل، ومن الجزيئ، ومن الفرد، إىل آخره.

فاطمة  الدكتورة  ذكرت  كما  أخرى  مجاالت  يهم  يقوله  وما  جًدا  مفيدة  مداخلة  هي  زيادة،  خالد  الدكتور  مداخلة  يخص  ما  يف 

بنسليمان. ونجد القضايا نفسها ونطرحها أيًضا عندما نتحدث عن تونس، نحن نقارب أيًضا مع مرص ومع لبنان. نقارن ألّن املقارنة هي 

الطريقة الوحيدة التي تساعدنا عىل التخّلص من معضلة املحلية. هذا الهدف رضوري. القضية التي طرحتها طبًعا مفيدة وحقيقية بطبيعة 

الحال. ولكن أعتقد أّن منطقها اعتماد تصنيفات. ويجب أن تتّم املسألة يف التصنيفات املستعملة الرئيسة؛ وهي التحديث والتصنيف 

تصنيف  هو  والتقليد  تفصييل،  تصنيف  أّنه  عىل  التحديث  استعمل  تفضيلية.  أو  تحقريية  هي  التصنيفات  إًذا،  آخر.  وتصنيف  والتقليد 

عىل أّنه تصنيف تحقريي. طبًعا الفاعلون يصّنفون وال ينجزون إاّل التصنيفات. ولهم أن يصنفوا تحقريًيا أو تفضيلًيا. لكن عىل الدارس 

ذلك  بأّن  علما  تحديًثا،  ذلك  ويعّدون  يحدثون  أو  التحديث  هؤالء  يقول  وملاذا  ويسائلها.  ويرصدها  التصنيفات  يقرأ  فهو  يصنف؛  أاّل 

التحديث تصنيف تفضييل؟ وملاذا أقول "تقليد"؟ إًذا أقول إّنه يف الحقيقة، عندما ننظر إىل الطهطاوي وغريه من الذين ساهموا يف حركة 

التحديث. نستعمل هنا التحديث ال التصنيف. بإمكان هذه التصنيفات أن تكون معرفية أو معرفية عندما تصبح يف يد املؤرخ والدارس، 

فهو ال يضفي عىل التصنيف املعريف صيغة إيجابية أو سلبية. عندما ننظر إىل التحديث نجد أّن هؤالء الذين يغرّيون أو يدخلون تغيريات 

يعيدون استنباط األشياء، وال يأتون دائًما بيشء. ال يسقطون الواقع األورويب عىل الواقع املحيل، وإنما يعيدون استنباط األشياء. يأخذون 

من الرتاث -وكلمة الرتاث ال أدري لكن هي أيًضا تصنيف - كما هو بل يعيدون االستنباط. نأخذ مثال كلمة "حرية" باملعنى السيايس 

واالقتصادي إىل آخره كما ظهرت يف أوروبا خالل القرن 19 ال نجد لها أصاًل يف اللغة. لكن ماذا فعلوا؟ أخذوا كلمة "حّر" ضد "عبد"، 

وكلمتا حر وعبد لهما معنى حقوقي، وأعادوا استنباطها ليك تصبح كلمة ذات معنى اجتماعي وسيايس واقتصادي، حرية اقتصادية، 

وحرية سياسية، إىل آخره. إًذا هذه اآلليات واألشياء هي التي اعتمدت يف الكثري من األحيان.

عمار السمر:  يف الحقيقة أضم رأيي إىل ما رأى الزمالء بخصوص الرواية املوازية والنظر إليها بوصفها مصدرًا تاريخًيا. ولكن هذه 

مسألة اآلخر، ورواية اآلخر، ومصادر اآلخر، ومناهج اآلخر، واملدارس التاريخية لآلخر. يعني ما أعرفه أّن له جاذبية عندنا. أو ربما تأّثرنا 

بما قاله ابن خلدون بقضية الغالب واملغلوب. ال أعرف، أو ربما عىل املستوى الشعبي كّنا يف الشام نقول الفرنجي برنجي، كّل يشء فرنجي 

برنجي )ما معنى كلمة برنجي؟ أحسن وأفضل(. نالحظ هذا حتى يف املنهج أو املدرسة والفكرة. وتنظر الكتابات أيًضا إىل هذه الروايات 

املوازية ورواية اآلخر كأّنها هي الحقيقية عىل الرغم من أّن املصادر العربية األخرى فيها روايات ربما مختلفة عن بعضها ولكن تؤخذ 

بوصفها رواية أوىل. أّما املصادر التي نعّدها موازية ومصادر اآلخر فقط فننظر إىل الرواية يف املصادر العربية لألحداث بوصفها رواية موازية 

وهامشية أحياًنا. أملح الدكتور عكاش إىل االختالف بي اليوميات التي تناولها يف القرن 18 عن دمشق وروايتي مختلفتي. بينما نجد 

يف مجال آخر وهو الوثائق - عملت يف مركز الوثائق لعدة سنوات وكتبت عن اآلخر يف دمشق من خالل الوثائق الرشعية - آالف الوثائق 
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تتناول اآلخر، وليس اآلخر بوصفه فرًدا حتى سميت دمشق مدينة اآلخرين، مدينة لآلخرين. فالوثائق التي يشرتك فيها أطراف طائفية 

وقومية وغرباء تعّد باآلالف.

أّما عن حديث الدكتور خالد زيادة عن املؤسسات، ففي عالم عريب يعاين ضعًفا متأصاًل يف املؤسسات بجميع أشكالها، ويعاين أسباب 

بناء مؤسسات حقيقية. لذلك، كما قال الدكتور بنحادة إّن يف العهد العثماين  فشل الدولة الوطنية الحديثة، عىل ما أعتقد، وهو عدم 

كانت توجد مؤسسات عىل الرغم من أّن هذه الدولة سلطانية. ربما بسبب طول الفرتة الزمنية تبلورت مؤسسات نجدها أحياًنا أقوى من 

املؤسسات التي نشأت يف الدولة الوطنية. وهناك دراسة مهمة صدرت عن مركز اآلثار والفنون اإلسالمية "أرسيكا" عن الدولة العثمانية: 

تاريخ وحضارة، أفردت كًما كبريًا جًدا للمؤسسات وتطّورها يف الدولة العثمانية. أعتقد أّن دور املؤسسات يف كثري من البلدان العربية حتى 

اليوم، خصوًصا مع بداية الدولة الوطنية، كما قلتم الجيش هو املؤسسة األقوى ربما ألّن هذه املؤسسة التي تبلورت حتى يف بعض الدول 

العربية لن تشّكل مؤسسة حقيقية حتى الجيش. ولكن يف أغلبها مؤسسات لالرتباط والعالقات. وشكرًا.

أّن  أثارين هنا هو  الذي  بلوخ األمر  الدكتور وجيه كوثراين بخصوص السخاوي ومارك  أتوّجه إىل محارضة  الدين جسوس:  عز 

السخاوي كان متأخرًا. وهنا علينا ربما أن نعود ليك ننظر يف ما جاء به السخاوي إىل مرحلة نشأة الفكر التاريخي عند املسلمي. عندما 

ندرس هذا املوضوع علينا أن ننكّب أساًسا عىل مقدمات كتب التاريخ وغريها من كتب األخبار. واالنكباب عىل هذه األمور يجعلنا نضع 

أيدينا عىل التصانيف التي كما أسماها السخاوي تصانيف التاريخ. وهي مجاالت التي قالها والتي ذكرتم أّنه صّنف نحو 50 تصنيًفا. ثم 

إّن هذا األمر يصّح عىل اإلنتاج املعريف الذي أنتج يف القرن األول والثاين والثالث مع بداية حركة التدوين التي كانت مع القرن األول ليس 

يف القرن الثالث الهجري، ثم إّن هذا األمر يف حد ذاته من حيث اإلنتاج املعريف الذي صدر. من ذلك ابن الجوزي يف أخبار الحمقى 

واملغفلني، وأخبار البرصان والعميان والعرجان وكتب "الباه" املوجودة، هذا جانب كبري من إنتاج كتب "األوائل". هذا األمر مرتبط 

بمسألة مهمة، بخاصة يف نشأة الفكر التاريخي اإلسالمي، وهي قضية الجرح والتعذيب التي أثرتموها. هذا األمر مهم جًدا، بخاصة 

بالنسبة إىل من يؤرخ للقرن األول الهجري. وهو قرن خاص له وحدة زمنية ومكانية خاصة يف العالم اإلسالمي؛ فاملؤرخ أواًل عليه أن 

يكون مؤًرخا ومحّدًثا وفقيًها وعاملًا باألنساب، ليك يفهم هذه األمور ألّنه إذا لم تكن لديه هذه املعرفة ال يستطيع أن يفهم مجموعة من 

األمور وال أن يتتبع األخبار، هذا جانب. ثم هناك جانب آخر يف قضية الجرح والتعديل، ففي مرحلة الجمع والتدوين التي قام بها الرواة 

واإلخباريون حدث تبلور سيايس ديني يف هذه الروايات. فكانت لدينا روايات حجازية وروايات عراقية بما يف ذلك رواية البرصة، ورواية 

الكوفة، ورواية الزبري، ورواية أموية، ورواية عباسية، ورواية مرصية، إىل غري ذلك. فالجرح والتعديل من اآلليات املساعدة واملهمة يف 

دراسة التاريخ اإلسالمي عموًما، ودراسة القرن األول الهجري والقرن الثاين الهجري عىل وجه الخصوص. وهنا أضيف أمرًا آخر؛ لدينا 

علم مهم جًدا نستفيد من آلياته وهو علم مقاصد الرشيعة، من حيث اآلليات التي يستعملها يف طرق التفكري. ومهم جًدا إذا ما أضفنا 

الجرح والتعديل فهي أدوات مهمة لدراسة التاريخ ورؤيته بطريقة أخرى، وتمّكننا من معرفة كيف نظر األوائل إىل هذا التاريخ.

كتاب  عنوان  دالالت  حول  كوثراين  وجيه  الدكتور  لألستاذ  سؤااًل  أسوق  بسيطة.  تساؤالت  سأطرح  سعيدوين:  الدين  نارص 

التوبيخ ملن ذّم التاريخ. والدالالت املعنوية التي يحملها العنوان للسخاوي يف هذا الكتاب. ثم هل هناك إمكانيات تخصيب الرتاث 

التاريخي العريب، والرتاث العريب التاريخي إلعادة استخراج مادة جديدة تؤدي بنا إىل تصور آخر أو ما ُأهمل يف التاريخ. وهذه إشكالية 

عليه  نجلس  نجد كرسًيا  أن  نريد  نتموقع  أن  نريد  نحن  التموقع؟  ما هي مسألة  أبو شوك:  أحمد  للدكتور  آخر  وأوّجه سؤااًل  مطروحة. 

حتًما  يمّر  هل  التموقع؟  يتّم  كيف   Regionalأو  Territorial باملناطقية  يسّمى  كان  ما  إشكالية  تظهر  وهنا  العاملي.  التاريخ  طاولة  يف 

كذلك  وهنا  الرواية،  توظيف  وهي  األخرى  املحارضة  مثاًل  مكان؟  إليجاد  األوروبية  املركزية  أو   Eurocentrism اإلشكاليات  بتفكيك 
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ومن  يهتم.  ال  رسمي  تاريخ  التاريخ  ألّن  غائب  دائما  اآلخر  لكن  مكّملة  هي  ربما  غائبة.  مصادر  بوصفها  ليس  لكن  مجهول،  جانب 

ذلك.  بعد  تونس  أو  ومرص  لبنان  يف  تكن  لم  املؤسسات  قضية  أّن  أضيف  لكن  اآلليات.  نستغل  لكن  اآلخر  التاريخ  عن  نبحث  ال  ثم 

وإنما تّمت أول تجربة يف الجزائر. املرشوع الفرنيس أو مرشوع األمري عبد القادر الذي فشل، وحمل هناك مؤسسات علمية وهو أول 

مؤسسة إلسقاط كّل الحدود عىل النخبة والتأسيس وكذلك املرشوع الفرنيس لكاريط ولوتورنو Roger Le Tourneau وغريهما. فاملرشوع 

املؤسسايت للتحديث وإن كان جرى بشكل معاكس يف الجزائر. أستاذنا الفاضل أقرأ لكم الرحالت الجزائرية يف فرنسا يف القرن 19 وما 

طرحته من إشكاليات املؤسسات للتحديث أو غري ذلك. لكن أريد أن أختم بكلمة وهي تعريف اإلخوان بواقع املؤسسات يف الجزائر. 

نحن ال نعيش فشاًل مطلًقا. ملاذا؟ ألّن الجانب املَعّرب من الجزائريي ذهب إىل الجامعات. وأنت جمعت الجانب املفرنس. هناك إشكالية 

يف الجزائر؛ إذ رفض املفرنسون أن يتعربوا ورفض املعربون أن يتفرنسوا. ووقع ما يسّمى بالرشخ يف املجتمع، وذهبوا وتحّصنوا يف املركز 

الوطني للبحوث االجتماعية CRASC. عشت أربعي سنة أستاًذا جامعًيا هناك وظهرت حصون إثنوغرافيا وأعيد إنتاج الفكر الكولونيايل 

يف حركة معاكسة للتعريب يف الجزائر. وعليه، حاولت الدول بعد ذلك أن تؤسس مراكز للبحث يف الجامعات فشلت فشاًل ذريًعا وأصبحت 

مورًدا للحصول عىل أموال والتمتع بمنحة دراسية ملدة معينة يف الخارج. أوّد فقط أن أنريكم يف هذه القضية. نحن نعيش إشكالية وأزمة 

تتمّثل بانفصال مركز البحث عن الجامعات وعدم إمكانية خلق نخبة متفاعلة، لها رأي، جزائرية من منطلق عريب إسالمي لكن برؤى 

تحديثية متفتحة عىل اللغات العاملية. وأقول أيًضا أنا أتأسف يف هذه السن التي غادرت فيها الجامعات ألّن قضية املؤسسات يف الجزائر 

أصبحت إشكالية كبرية. 

ننطلق مع األساتذة املتدخلي لنبدأ باألستاذ الدكتور وجيه كوثراين. فليتفضل مشكورًا.

آفاًقا  وعليها فتحت  التعليقات حولها  لكن  بالذات.  الندوة  مداخلتي محصورة يف موضوع  كانت  الحقيقة  شكرًا.  وجيه كوثراين: 

وأبعاًدا ومواضيع جديدة ال أستطيع فعاًل أن أجيب عنها جميًعا فلدّي وجهة نظر يف كّل ما طرح عيّل. لدّي كتاٌب مرجع أريد أن أرجع 

عن  ألجيب  عليها  أعتمد  أن  يمكنني  التي  والفرضيات  واملفاهيم  املقوالت  من  كبريًا  عدًدا  استعرضت  حيث  التأريخ؛  تاريخ  هو  إليه 

بعض األسئلة التي ُطرحت أو بعض التعليقات. طبًعا أوافق الدكتور املنصوري عىل أّن مناهجنا كالسيكية يف معظم الجامعات، وهناك 

محاوالت تجديد لكنها عىل املستوى الفردي، أي عىل مستوى املبادرات أكرث مّما هي عىل مستوى املؤسسات. واملواضيع محّرمة، نعم 

املواضيع محرمة لكن هناك يشء محّرم أكرث منها هو مصادرها؛ أي املخطوطات. فما ذكره السخاوي عن هذه املوضوعات عن املخّنثي، 

املوضوعات هي املحرمة فحسب وإنما طباعتها  إذ ليست  املواضيع هناك مخطوطات حولها، هناك كتب حولها. فأين هي؟  عن كّل 

وكذلك اكتشافها بوصفها مخطوطات كانت أمورًا محّرمة. يف حي أّنها، وهذه مفارقة، كانت يف عرصها متداولة وكتب الجنس كّلها كانت 

متداولة وُتقتنى. وحتى أواخر العرص العثماين كان هناك علماء وفقهاء يقتنون كتاب رجوع الشيخ إىل صباه يف مكتبتهم إىل جانب كتاب 

الفقه. بالنسبة إىل الدكتور إبراهيم، فعاًل أنا ال أفصل التحوالت عن االنقطاعات؛ فال تحواّلت من دون انقطاعات. االنقطاع هو تحّول، 

أي نصل يف أّي أمر من األمور إىل مأزق. املأزق هنا ال بد أن يوّلد انقطاًعا فتحواًّل. ينطبق هذا عىل أطوار التاريخ وعىل أطوار العلم واملعرفة. 

أّما األسئلة التي دارت حول السخاوي، فأريد أن أجمعها كّلها. يف الحقيقة اختياري للسخاوي لم يكن ألّن السخاوي شّكل مفصاًل. 

فابن خلدون شّكل مفصاًل أكرث عىل مستوى ما قاله عىل نصه وليس ما أّثر فيه ابن خلدون. يبدو يل أّنه لم يؤّثر يف يشء البن خلدون 

الحًقا؛ بدليل أّن السخاوي بعده بـ 95 سنة قال أشياء ما قبل ابن خلدون. تبّنى أشياء ما قبل ابن خلدون؛ من ذلك أّن ابن خلدون حاول 

أن يستقل بالتاريخ، فدعا إىل استقاللية علم التاريخ. بينما السخاوي عىل الرغم من مدحه التاريخ )التوبيخ ملن ذّم التاريخ(، فقد عّد 

التاريخ علًما مساعًدا للرشيعة. فدوره األسايس ليس علًما للمعرفة، املعرفة املوضوعية ولكّنه لخدمة الرشيعة. أخذت مثاًل بي مارك بلوخ 
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 Apologies pour l' والسخاوي اتخذته مثااًل من خالل تماثل شكيل، وأشدد عىل كلمة شكيل بي كتاب مارك بلوخ دفاًعا عن التاريخ

histoire، وملن ذّم التاريخ أو التوبيخ ملن ذم التاريخ، يحمالن العنوان نفسه، هو نوع من Jeu des titres لعبة عناوين ليس أكرث. ال 

يشّكل السخاوي مفصاًل لكن استشهدت به فحسب ألّنه يروي خمسي تصنيًفا مفصاًل. وهذا ليس من اخرتاع السخاوي، قال الذهبي 

هذا قبله. هذه املوضوعات هي الحياة البرشية كّلها، حتى إذا رجعت إىل األدب اليوناين والروماين ترى املوضوعات نفسها. لذلك رّكزت 

يف مداخلتي عىل أّن املشكلة ليست مشكلة موضوعات ألّن هذه املوضوعات معيشية أو معيشة وال يعرّب عنها من خالل علم التاريخ وهو 

آخر علم يعرّب عنها، من خالل الكتابة الحرة التي تندرج تحت عنوان األدب بصورة عامة. وهنا ذّكرتموين بكتاب لزميل صديق وهو 

كتاب مهم لم يحظ بمكانة عربًيا، كتب باإلنكليزية ثم ترجم عربًيا. هو كتاب طريف الخالدي فكرة التاريخ من الكتاب إىل املقدمة أي 

من القرآن إىل املقدمة. يستعي طريف الخالدي بفهم تطور فكرة التاريخ بقراءة األبستمولوجيا التاريخية ملا يسّميه بالِقبب املعرفية. فعلم 

التاريخ لم يشتغل علًما مستقاًل يف تراثنا. والسخاوي دافع عن التاريخ، لكن عىل مستوى الوظيفة واالشتغال علم التاريخ لم يتمأسس 

كعلم الحديث أو كالعلوم الدينية. يعني لم يكن له مكانة يف املدارس. هنا أتفق مع عزيز العظمة الذي رّكز كثريًا عىل هذا الجانب. فالقبب 

املعرفية التي قرأها طريف الخالدي هي أربع. اشتغل التاريخ تحت قبة علم الحديث أواًل. وهنا أتفق مع الدكتور عز الدين جسوس، 

وتولت آنذاك علم التعديل والتجريح الذي استخدمه اإلخباريون. وليست مهمة ورقتي رشح التعديل والتجريح. لقد كتبت عن التعديل 

والتجريح. لكن ابن خلدون عارض أن يستخدم التعديل والتجريح يف الخرب ويف تدقيقه. وهذه نقطة مدهشة فعاًل عند ابن خلدون. 

لكّنها لم تستكمل عنده، يف املبتدأ والخرب. ولم تؤثّر الحًقا بعده. إذ لم يتخّل املؤرخون الالحقون عن مسألة تأثري علم الحديث. هذه 

القبة املعرفية األوىل. وخالل ثالثة قرون أو أربعة اشتغل علم التاريخ تحت قبة علم الحديث. والقبة الثانية، قبة الفلسفة. اشتغل علم 

التاريخ تحت قبة الفلسفة أو تحت مظلة الفلسفة. والقبة الثالثة التي هي األهم والتي توسعت فيها تصنيفات التاريخ التي يحيك عنها 

الذهبي والسخاوي والكافيجي هي قبة األدب. هنا تحت قبة األدب تدخل الكتابات الحرة كّلها كاملهمشي واملخنثي وشاريب الخمر. 

يقّدم تراثنا موضوعات ومعطيات هائلة ورائعة وغنية. لكن التعامل مع هذه املعطيات ال بد له من املفاهيم. هذه املفاهيم كما قال الدكتور 

هنية غري جامدة بل هي متحركة؛ ففي فرتة من الفرتات ونحن يف شبابنا استعملنا مفهوم الرصاع الطبقي، قد ال نفهم ولكن قّدمنا شيًئا 

مفيًدا، ألين اشتغلت عىل اشتغال شبابنا كما يعرف الدكتور خالد، حركة الفالحي يف كرسوان استخدمنا هذا املفهوم، لكن هذا املفهوم 

ناقص. اّطلعنا أكرث عىل اإلثنولوجيا واألنرثوبولوجيا وعلم االجتماع الديني إىل آخره، فقّدمت لنا أيًضا مفاهيم جديدة. يف رأيي، ال أعرف 

إن كانت هناك موضوعات أخرى، أخترص ألقول فعاًل هذه املفاهيم وهذه األدوات املعرفية ال نستطيع أن نجلبها إال من الغرب يا دكتور 

السمر. ليس عندنا يف تراثنا من علوم اجتماعية وإنسانية وإثنولوجيا وأنرثوبولوجيا. هذه مدارس جديدة وعلم التاريخ ال يمكن أن يتطور 

إال إذا استخدم مؤرخون عرب معطيات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفلسفة بخاصة فلسفة العلوم التي هي اإلبستمولوجيا. كل يشء 

"فرنجي برنجي" يف العلوم اإلنسانية. لقد أصبحت هذه املفاهيم كونية تماًما، ألّن كلمة الغرب مثاًل أصبحت فّزاعة. ال تأخذوا من الغرب 

وعندنا يف تراثنا كّل يشء. عندنا يف تراثنا األصيل معطيات وموضوعات مهمة كثريًا. لكن يجب أن نعرف كيف نتعامل معها. فهنا مثاًل 

كيف تطور علم التاريخ يف الغرب؟ وكيف انتقلت؟ كيف تأسست؟ ألّن هناك سؤااًل عن مدرسة الحوليات كيف نشأت مدرسة األنال/ 

الحوليات. مدرسة الحوليات ليست مدرسة عقائدية، وإنما هي قفزة إبستمولوجية اكتشفها لوسيان فيفر Lucien Febvre ومارك بلوخ 

من خالل املأزق املعريف واكتشفا أّن هناك أسئلة جديدة جاء بها دوركايم Durkheim؛ فهما تأثرا بالسوسيولوجيي لوسيان فيفر ومارك 

بلوخ وتأثرا بسوسيولوجَيي كبريين: األملاين ماكس فيرب Max Weber، والفرنيس دوركايم. جاءا بأسئلة عن اإلثنولوجيا واألنرثوبولوجيا، 
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عن االنتحار، وكيف نشأت الرأسمالية بفعل الربوتستانتية، إىل آخره. هذه كانت Stimulus لهذين الشابي اللذين لم يكونا يف فرنسا بل 

يف سرتاسبورغ. فالتحوالت تصيب دائًما االقتصاد واالجتماع والبرش، وتصيب املعرفة.

أحمد أبو شوك: مراعاة للزمن سأخترص تعليقي يف نقطة واحدة. ذكرت أّن لتاريخ العالم مركزية وتاريخ العالم يف األدبيات األمريكية 

ينظر إليه بوصفه أنواًعا Global History وTransnational History. كّل هذه الكلمات يعّدونها متطابقة مع بعضها البعض. لكن يجب 

Eurocentric Approach يحاول أن يصّدر  أاّل ننظر إىل مركزية العالم، واملركزية األمريكية هي املركزية األوروبية نفسها. تختلف عن 

املنهج وينّمط اآلخر بحسب التاريخ األورويب. تقوم املركزية األمريكية عىل اإلحاطة املعلوماتية. ألّن أمريكا دولة املهاجرين ليست هناك 

مركزية. يريدان أن يحيطا باملعلومة ليك يبنيا عليها اإلسرتاتيجية العاملية يف عهد العوملة. فاملنهج التاريخي املستخدم، يف إطار الدراسات 

مت يف هذا املضمار عىل الرغم من  املناطقية يريدون أن ينظروا إىل الدراسات املناطقية من منظور عاملي. ومن أفضل الدراسات التي ُقِدّ

 The Third Wave Democratization وهي Samuel Huntington أّنها ليست دراسة تاريخية رصف هي دراسة صامويل هانتنغتون

الذي درس الديمقراطية يف كّل أنحاء العالم وحاول أن ينظر إليها من خالل رؤية عاملية تساعد اإلدارة األمريكية عىل وضع السياسات 

عابرة  عاملية  بقضايا  العاملية  الرؤية  ترتبط  أن  ويجب  عاملي.  بمنظور  املناطقية  الدراسات  ترتبط  أن  ويجب  الجانب.  هذا  من  الخارجية 

للقارات. تتمثل املركزية برسالة املؤسسات األكاديمية األمريكية. لقد قارنت بي تدريس العالم يف املؤسسات األكاديمية األمريكية ويف 

العالم العريب. يف العالم العريب ندرس تاريخ املناطق بوصفها ُترًعا منفصلة عن بعضها البعض. لذلك ال نعطي رؤية تكاملية ليك نضعها يف 

إطار تاريخ العالم. لقد ُطرح هذا السؤال خالل الندوة: هل يمكن دراسة تاريخ العالم من منظور عريب؟ أم وضع تاريخ العالم يف إطار 

عاملي؟ هذا هو التحدي الذي يواجه الباحثي يف العالم العريب. مثاًل، إذا نظرنا يف الوقت الحارض إىل القضايا املعارصة: القضية السورية 

العاملي ال يمكننا  القضايا املحلية يف إطارها  التي تضع  العلمي  البحث  بآليات  العاملي. فإذا ما استأنسنا  ببعدها  ببعدها املحيل، بل  ليس 

العلمي،  البحث  ومراكز  بالجامعة،  تمّثلت  األمريكية  املؤسسة  مركزية  أّن  هو  القضية  بهذه  املتمثل  اآلخر  البعد  صحيًحا.  فهًما  فهمها 

والجمعيات املرتبطة باملجاالت. نجد جمعية الدراسات اآلسيوية مركزها يف أمريكا. وتعقد جمعية الدراسات األفريقية مؤتمراتها يف أمريكا. 

فاملركزية األمريكية ليست مرتبطة بتنميط اآلخر يف إطار الواقع األمرييك. الرؤية بالنسبة إىل تاريخ العالم مبنية عىل اإلحاطة املعلوماتية. 

واإلحاطة املعلوماتية بالنسبة إليهم يشء مهم بالنسبة إىل القراءة اإلسرتاتيجية والعمل اإلسرتاتيجي يف الواليات املتحدة األمريكية. لذلك 

من هذه الزاوية تعّد اإلحاطة املعلوماتية املخرج للمركزية األمريكية املرتبطة بدراسة تاريخ العالم. عندما نظرت إىل تاريخ العالم يف جامعتنا 

وجدت مقررًا course واحًدا عن مقاربة العالم. درست يف منطقة الخليج العريب ووجدت يف كّل جامعة مقررًا واحًدا عن تاريخ العالم. وال 

أزال مشغواًل بدراسة الكشوف الجغرافية. إضافًة إىل ذلك الدراسات املناطقية لم يكن لها رؤية عاملية. لذلك تاريخ العالم من هذه الزاوية 

مفتوح للمناهج األخرى إلعطاء دراسة معلوماتية مفيدة. لكن الجهة املفيدة أكرث هي الواليات املتحدة األمريكية.

نصري الكعبي: دعوين َأصغ األسئلة بصورة عامة ليك أجيب عنها إجمااًل وليس تفصياًل. ما فهمته من الكثري من املداخالت أّن 

هناك آراء يف صوغ أو نحت املصطلح الذي يجمع هذه الورقة. لكن تظهر املفارقة بعد أن جمعت هذه اآلراء أو املقرتحات وجدت أّن هناك 

ثالثة آراء متقاطعة يف الوقت نفسه؛ أي هناك من حاول أن يطلق عىل الورقة رواية خارجية أجنبية. وربما الدكتور املنصوري هو الذي 

يرى هذا األمر ومن اعتقد أّن هذه املصادر هي مصادر أصيلة، والدكتور عبد الرحيم هو الذي يشري إىل هذا. وأيًضا من اعتقد أّنها رواية 

مكملة. يبقى العنوان هو اإلشكال. لكن املهم يف جوهر هذه الورقة أاّل تحّل رواية مكان رواية. وإنما تتّم عمليَتا املقاطعة واملقابلة وعملية 

الفحص. هذا هو األهم الذي يجب أن ترتقي فيه الرواية الكالسيكية العربية. يتّم تجربتها وفحصها وعرضها عىل روايات أخرى مناظرة 

لها. هذا هو املبدأ العام. بخصوص بعض األسئلة التأصيلية أشار الدكتور املنصوري إىل كتاب صدر عام 1970 حول جمع الروايات غري 
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العربية أيًضا صدر يف أكسفورد Oxford وكامربيدج Cambridge قبل عامي أكرث من كتابي حول هذا األمر يف تفاصيل كثرية. أريد أن 

أقول إّن الرواية املوازية إذا اتفقنا عىل هذا االسم هي رواية ليست رسمية؛ فكثري من املؤرخي كتب تواريخه خارج سلطان الدولة أو 

بعيًدا عن البالط. أو ربما هناك روايات ذات طابع شعبوي. فعىل سبيل املثال الرحلة لو أخذنا الرحلة الفارسية يف العرص القاجاري التي 

جابت املناطق العربية، ُكتبت بطريقة بعيدة عن البالط. طرح بعض الزمالء هذا السؤال، والدكتورة فاطمة أيًضا. التكوين اللغوي مهّم 

ألّي باحث يف علم أو مجال التاريخ يحتاج إىل أن يتكّون تكويًنا لغوًيا عىل األقل يف جانب االختصاص الدقيق أو العريض الذي يعمل 

عليه الدكتور الطاهر بن يحيى. أّما عن االسترشاق ومدى استثمار هذه الرواية نتيجة لغرابتها أو إلثارتها، فأوافقك الرأي، لكن هناك 

بعض الروايات مهم وحيوي. دعني أرضب مثااًل حتى أبي أّن هناك اختالًفا كبريًا يف الكالسيكية اإلسالمية حول ثورة الحسي بن عيل 

أو حركته. هناك رواية سّنية، وهناك رواية شيعية، وهناك روايات متضاربة. ففي املصادر الرسيانية هناك نص معارص لهذا الحدث ُكتب 

بطريقة مستقلة وخارج هذه املصنفات املذهبية أو السياسية. وإدراج نصوص مماثلة ربما يعطي حالة من التوازن ويخلق جًوا إيجابًيا 

العالم العريب اإلسالمي ولم  للمقارنة واملقابلة ما بي الروايات. بخصوص تعبري "فرنجي" لزمييل الدكتور عمار هذه الروايات كتبت يف 

تكتب يف أمريكا أو أوروبا. لقد كتبت داخل املجتمعات العربية اإلسالمية.

خالد زيادة: أشكر املداخلة يف موضوع تونس؛ فأنا قد أكون من األوائل الذي عّرفوا بخري الدين التونيس يف املرشق وآخر ما نرش 

التونسية هي متممة لفهم كّل ما حدث يف  التجربة  أّن  1976. وهذا ليس إهمااًل وكان الكالم مخترًصا. وأظن  مقدمة أقوم املسالك 

القرن 19 يف التنظيمات. وأضاف أستاذنا لنا شيًئا عن الجزائر. الواقع أّن الفرنسيي دخلوا إىل الجزائر يف سنة 1834. فأحدثوا مؤسسات. 

أتساءل فقط، هل شارك جزائريون يف عملية التحديث الفرنسية؟ ليتني أعرث عىل معلومات يف هذا املجال؛ فكريت وصلت ولكن قلنا كّل 

هذه األمور باختصار. شكرًا للدكتور إبراهيم. أعرف أّن هناك دراسات للمؤسسات وذكرت ما أعرفه عن مرص ولبنان. لكن نحن يف حاجة 

إىل مجال جديد لفحص هذه املؤسسات. فليست دراستنا بوصفها مؤسسات قائمة بذاتها، ولكن بعالقتها مع التاريخ ومع التطور، وبناء 

األفكار، وما أحدثته يف املجتمع. ثم كيف تدهورت مسألة التحديث أو تراجعت؟ وهذا سؤايل املركزي الذي ليس يل بالرضورة جواب عنه: 

هل هي سيطرة التقليد؟ أم أّن هناك عوامل أخرى؟ ولكن نلتقي مع فكرة السلطوية والحدود التي تقف عليها. عىل سبيل املثال، كان 

خري الدين التونيس ينتمي بكّل كيانه إىل تقليد قديم، وفكرة أّنه مملوٌك بيع، ثم أصبح رائًدا يف التحديث. هو نفسه يجمع يف شخصه 

هذا التناقض إذا جاز التعبري. وهو يف أقوم املسالك يتكلم عن الشورى والديمقراطية ليقارب بي مفاهيم ربما تلتقي وربما تتعارض. إًذا، 

مسألة الديمقراطية بحّد ذاتها كما تمارس اآلن ليست لها عالقة بمفهوم الديمقراطية الذي حاولنا أن نكتسبه يف البداية. هناك أسئلة 

كثرية، لكن النقطة املركزية بالنسبة إيّل ليست اإلجابة عنها كّلها.
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 الجلسة الثانية: البحث التاريخي املغاريب

مناذج ما قبل االستعامر وما بعده
)رئيس الجلسة: وجيه كوثراين(

القسم األول: املداخالت

وجيه كوثراين: أرجو أن نبدأ الجلسة التي تشمل ثالثة عناوين؛ وهي لكّل من الدكتور عبد الرحيم بنحادة الذي سيتحدث عن 

"مجاالت البحث التاريخي يف املغرب: التاريخ املحيل"، والدكتور محمد حبيدة الذي سيتحدث عن "الزراعة واألغذية يف املغرب قبل 

الرتتيب،  لهذا  وفًقا  نبدأ  تونس".  يف  التاريخّية  البحوث  يف  الّتجديد  بـ "مظاهر  سُيعنى  الذي  هنّية  الحميد  عبد  والدكتور  االستعمار"، 

وسيحدثنا عبد الّرحيم بنحادة يف موضوعه املذكور.

(1( Abdelrahim Benhadda  |  عبد الرحيم بنحادة

مجاالت البحث التاريخي يف املغرب: التاريخ املحيل

مقدمة

استهوى التاريخ املحيّل املؤرخي منذ زمن بعيد. وكان تقليد كتابة تاريخ املدن من التقاليد الراسخة يف الكتابة التاريخية العربية. 

الكتابة  بها  تميزت  التي  القاعدة  التي شّكلت خروًجا عن  واألقاليم  املدن  تاريخ  لكتابة  املسلمي  العرب  املؤرخي  انربى عدد من  فقد 

التاريخية يف البدايات والرامية إىل "عوملة التاريخ". ويمكن أن نشري، يف هذا الباب، إىل كتاب تاريخ بغداد ألحمد بن أيب طاهر طيفور، 

وتاريخ املوصل البن األثري وبغية الطلب يف تاريخ حلب البن العديم. ولم يشّذ الغرب اإلسالمي عن ظاهرة كتابة التاريخ املحيّل، ولعل 

من أبرز األمثلة الدالة عىل ذلك كتاب فتوح مرص واملغرب البن عبد الحكم قبل أن تصبح الظاهرة عامًة تعكس استقالل املغرب عن 

املرشق، بل إّن هذه الكتابات تدخل يف إطار التفاضل بي مدن البالد اإلسالمية كما هو الشأن عندما كتب محمد بن أحمد الرازي كتاب 

تاريخ قرطبة. وُكرِّس هذا الوضع يف املغرب بكتابات ابن عذاري، وابن أيب زرع الفايس، والجزنايئ، وغريهم. وقد عكست هذه الكتابات 

يف مجملها تنوع املجتمع اإلسالمي وأظهرت التعدد والتنوع واالختالف.

أستاذ يف برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر  1
 .Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies  
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لن نهتّم بتطور الكتابة عن املدن والقبائل يف املغرب بقدر ما سنقف عند لحظات ثالٍث يف تاريخ كتابة التاريخ املحيّل يف املغرب 

خالل الفرتة املعارصة. فاللحظة األوىل هي لحظة التمهيد لالستعمار الفرنيس ومرحلة الحماية، بالنظر إىل أّن التاريخ املجهري كان من 

األدوات التي استعملت لتسهيل السيطرة عىل املغرب. أّما اللحظة الثانية، فتتعلق بكتابة "مؤرخي جماعيي" للتاريخ املحيّل؛ يف محاولٍة 

التوجه مرتبًطا بطريقة ملقاومة االستعمار وإبراز  إْن كان هذا  التوجه خالل مرحلة االستعمار وما بعدها، والتساؤل  لفهم دالالت هذا 

مقومات هوية مغربية حاول الفرنسيون طمسها. وأّما اللحظة الثالثة، فتتعلق باإلنتاج التاريخي يف مجال املونوغرافيات الجامعية التي 

كانت، يف وقت من األوقات، سمًة بارزًة يف إنتاج املعرفة التاريخية، لنتساءل عن السياقات التاريخية لهذا اإلنتاج وحصيلته ودواعي 

انحصاره يف لحظة تاريخية معّينة.

أواًل، التاريخ املحيل يف املعرفة الكولونيالية حول املغرب

يف نهاية القرن التاسع عرش، ويف ثمانينات هذا القرن، تحديًدا، أصبحت فرنسا أكرث عنايًة باملغرب نتيجة التطورات التي عرفها العالم 

املتوسطي بعد مؤتمر مدريد، فأصبحت - وإن كان هذا تقليدها - تتبع كّل شاّذة وفاّذة عن املغرب. يف هذه الفرتة، وملّا عزم السلطان موالي 

الحسن عىل توجيه حركة إىل الجنوب املغريب، أوفدت السلطات الفرنسية من يتتبع أخبار هذه الحركة، ولم يكن هذا الشخص سوى 

لوشاتلييه Le Chatelier الذي كانت له أدوار كبرية يف مأسسة املعرفة االستعمارية الفرنسية للمغرب. فإىل هذا األستاذ املقتدر بالكوليج دو 

فرانس Collège de France الفرنيس، يعود الفضل يف إحداث البعثة املغربية التي تأسست سنة 1904 بمبادرة منه، وتمويل خاص يف البداية، 

 .Archives marocaines قبل أن يتّم تبني املرشوع من وزارة التكوين العمومي، وقد عهد إىل البعثة العلمية نرش سلسلة أرشيفات مغربية

ويف سنة 1906، أحدث لوشتاليي مجلة العالم اإلسالمي Revue du Monde Musulman. ويف سنة 1914، بعد مرور سنتي عىل توقيع 

عقد الحماية، أعطت اإلدارة املركزية الفرنسية يف باريس تعليمات بإصدار سلسلة مدن املغرب وقبائله Villes et tribus du Maroc، وقد 

كان ينتظر منها أن تجمع بي دفتي كتاب املونوغرافيات املتعلقة باملدن والقبائل، وقد عملت سلطات الحماية عىل توفري كّل التسهيالت 

الرضورية لهذا املرشوع وال سيما أنه تّم يف إطار رشاكة بي مديرية الشؤون األهلية ومصلحة االستخبارات.

ويبدو أّن وزارة التكوين العمومي بدأت تتخىل شيًئا فشيًئا عن املرشوع الذي أصبح مهدًدا بالتوقف، وهو ما جعل إدارة الحماية 

اتجاٍه نحو خْلق  التاريخي يف  القسم  السوسيولوجي إىل جانب  القسم  املغرب تتحمل جزًءا من مسؤولياتها عندما أحدثت  الفرنسية يف 

مؤسسة مدّبرة ملرشوع املعرفة االستعمارية حول املغرب. ويف سنة 1919، كانت البعثة العلمية قد نرشت 24 مجلًدا من أرشيفات املغرب 

و35 مجلًدا من مجلة العالم اإلسالمي )استمرت يف الصدور حتى عام 1923(، و11 مجلًدا من سلسلة "مدن املغرب وقبائله"، وُتعّد هذه 

السلسلة بمنزلة املدخل األسايس لرتكيز البحث املونوغرايف الذي ُعّد أداًة ملعرفة البالد يف أفق التحكم فيها.

وقد رشع القسم التاريخي يف االشتغال بموجب املرسوم الوزاري الصادر يف 13 أيلول/ سبتمرب 1919، وقد كان من بي مهّمات هذا 

القسم البحُث يف أرشيفات ومكتبات فرنسا والبلدان األجنبية عن الوثائق املتعلقة بتاريخ املغرب من أجل نرشها. وقد ُعهد بهذا القسم 

إىل العقيد هرني دوكاسرت Henri de Castries الذي كان آنذاك مستشارًا يف الحكومة الرشيفية، ومن ثّم، عدَّ القسم التاريخي مكماًل 

للبعثة العلمية. فإذا كان القسم التاريخي قد ُخصص للبحث يف األرشيفات األجنبية عن كّل ما يتعلق باملغرب، فإّن البعثة العلمية كانت 

متخصصًة بنرش كّل ما يعرث عليه يف املغرب من نصوص ووثائق، وقد أفىض عمل القسم التاريخي إىل إصدار السلسلة التاريخية املعروفة 

الدفينة لتاريخ املغرب.

انربى عسكريون ومراقبون  فقد  الفرتة 1912 - 1934،  فرنسا خالل  إىل  بالنسبة  الهاجس األسايس  التهدئة كان هو  أّن هاجس  وبما 

مدنيون لكتابة مونوغرافيات عن جهات متعددة من املغرب، كانت عبارًة عن أوصاف إثنوغرافية دقيقة اتخذت شكاًل موحًدا يف اإلنجاز. 

واشتهر من هؤالء جورج سبيلمان Georges Spillmann )وهو االسم العسكري لدراغ Drague الذي وضع كتاًبا عن الزوايا يف ما بعد(، وقد 
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وضع مونوغرافيًة عن قبائل أيت عطا. كما اشتهر جوستينار Justinard املعروف بـ "القبطان الشلح" الذي وضع مونوغرافيًة عن السوس، 

وعمل عىل ترجمة كتاب الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة لعبد الرحمن التمناريت، ونرش وثيقًة متفردًة عن السوس يف القرن السادس عرش.

وملّا كانت إدارة الحماية الفرنسية يف حاجة إىل ُأطر للقيام بهذه األعمال، فقد أحدثت مدرسة اللغات التي تحولت يف ما بعد إىل معهد 

الدراسات العليا املغربية، وهو املؤسسة التي غَدت مركزًا لتكوين الخربات يف التاريخ املحيّل. ولعّل ما يبي هذا الرتابط بي معهد الدراسات 

العليا املغربية والدراسات املحّلية هو تكريس عدد من مؤتمراته السنوية ملجاالت بعينها. فلّما بات الفرنسيون يواجهون صعوبات يف منطقة 

جبالة ومقدمة الريف مع تنامي حركة محمد بن عبد الكريم الخطايب، رتبوا ملؤتمر حول جبالة والريف يف سنة 1925. وهو املؤتمر الذي 

ُقّدمت فيه دراسات تكشف تعقيدات املجال من الناحية االجتماعية.

لم تكن نهاية مرحلة التهدئة تعني نهاية االشتغال باملونوغرافية، فقد ظلت املونوغرافية حارضًة بكل ثقلها يف املراحل الالحقة. ويف 

 Jacques وجاك بريك Robert Montagne هذا الصدد ال بّد من اإلشارة إىل األعمال الرائدة يف مجال البحث املونوغرايف لروبري مونتاين

Berque غاستون دو فردان Verdun Gaston De وروجيه لوتورنو Roger Le Tourneau. ويمكن أن نميز يف هذا السياق بي توجهي:

فالتوجه األول، تناول املجتمع القروي القَبيل. وانطلقت األبحاث من إطار رسمه إدموند دويت Edmond Doutté، مستفيًدا من 

املونوغرافيات السابقة. وسعت هذه األبحاث للرتكيب والدفاع عن نظرية معّينة. فقد درس مونتاين - وكان مديرًا لألبحاث السوسيولوجية 

"الرببر  كتابه  ففي  االستعمار.  لوجود  تربيرية  خالصات  إىل  ليصل  والريف،  املغريب  الجنوب  قبائل  املغربية)2) -  العليا  الدراسات  بمعهد 

واملخزن" Les Berberes et le Makhzen، يقف عند تحليل العديد من املفاهيم التي استفاد فيها من اإلنتاج املونوغرايف السابق. وأول 

هذه املفاهيم مفهوم القبيلة؛ ذلك أنه يبتدع ما يسّمى نظرية "املوضع" ليقرر أّن الدفاع عن مجال معّي من جهة الجماعة البرشية هو 

األمر الحاسم يف الرتابط بي أفراد هذه الجماعة. وتظل مسألة االنتماء إىل الجد املشرتك بمنزلة أسطورة مؤسسة ال أقّل وال أكرث.

أّما املسألة الثانية التي يقف عندها مونتاين يف مونوغرافيته، فهي التعارض بي املخزن والقبيلة. ففي حي يعتمد املخزن عىل الرشيعة 

والقانون املخزين، تعتمد القبيلة عىل العرف. ومن ثّم، فإّن التعارض بي القبيلة واملخزن هو تعارض بي الرشع والعرف، وهو األمر الذي 

يكرّس "سيبًة" بنيويًة يف القبائل املعتمدة عىل العرف. وقد ارتكزت هذه النتيجة التي انتهى إليها، أساًسا، عىل اشتغاله باألعراف؛ إذ نرش 

مونتاين عدًدا من هذه القواني العرفية )أعراف ماسة، يف مجلة هسبرييس عام 1924(. وأّما التعارض الثالث الذي انتهى إليه صاحب "الرببر 

واملخزن" فهو التعارض بي العرب والرببر. ويبدو أّن األمر يف النهاية يرمي إىل تربير صدور الظهري الربيري الذي يتزامن مع تاريخ نرش الكتاب.

وكتب جاك بريك "البنيات االجتماعية لألطلس الكبري" )عام 1953(، ويشّكل هذا الكتاب منعطًفا يف السرية العلمية لبريك الذي 

انتقل من مراقب مدين يكتب تقارير، كانت تنرش لخدمة غايات استعمارية، إىل مالحظ يراقب التطورات الحاصلة عىل مستوى الجوانب 

املختلفة للنظام التقليدي يف احتكاكه بالحضارة الغربية، ثّم إىل باحث يقطع مع توجهات املعرفة الكولونيالية ويعالجها بالنقد والتحفظ. 

ففي هذا الكتاب، يتصدى بريك ملختلف النتائج التي انتهى إليها مونتاين، بدًءا من انتقاد نظرية املوضع التي يدحض خلفياتها، مقرتًحا 

نظريًة بديلًة متمّثلة بـ "إيخصن")3)؛ أي إّن الرابطة بي مختلف عنارص املجموعة الواحدة هي رابطة دموية، وعىل أساس هذه الرابطة 

تتّم التحالفات. وقد سبق لجاك بريك أن كرّس مقالًة مطولًة لتفسري معنى القبيلة يف شمال أفريقيا. كما أنه توّجه بالنقد ملونتاين يف الجانب 

املتعلق بالرشع والعرف والتعارض املوجود بينهما، وأّكد أّن هناك بعض النماذج التي تبّي التوافق بي القانوني العريف والرشعي.

بعد نهاية مهمته باملغرب، غادر إىل دمشق وأصبح مديرًا للمعهد الفرنيس بدمشق. وعندما عاد إىل فرنسا، يف سنة 1936، أسس يف السنة املوالية مركز الدراسات العليا   2

اإلسالمية الذي كّرس العمل املونوغرايف. وأنجز املركز عدًدا من األبحاث املتعلقة باملجاالت العربية واإلسالمية )لم تنرش(. وعندما ولج يف الكوليج دو فرانس، أرشف عىل 

العديد من األعمال امليدانية، ونرش كتابي؛ أولهما نشأة الربوليتارية املغربية )عام 1948( وثانيهما بعنوان الثورة يف املغرب )عام 1951(.

تعني هذه الكلمة "العظم" يف األمازيغية.  3



261

ندوة أسطور ندوة أسطور: إشكاليات البحث يف التاريخ العريب

أّما التوجه الثاين للمونوغرافية زمن االستعمار، فهو يتمثل بثالث أطاريح، األوىل عن فاس قبل الحماية لروجي لوطورنو، والثانية 

عن مراكش من األصول إىل سنة 1912 لغاستون دوفريدان، والثالثة عن مدينة وجدة للنقيب فوانو Louis Voinot. وتتناول األعمال الثالثة 

مجاالت حرضيًة مختلفًة قبل الحماية الفرنسية، وكّلها تضع عام 1912 سقًفا زمنًيا، غري أنها ال تحّدد البدايات، وبعضها يستهويه العودة 

إىل األصول.

اهتمت هذه األعمال، أساًسا، بقضايا التطور العمراين للمدن واالقتصاد الحرضي؛ إذ تناولت الِحرف والصنائع يف هذه املجاالت 

الحرضية. ولم َيغب عنها االهتمام بالعالقات التي ربطت بي املدينة ومجالها الريفي. وكان االهتمام بهذه القضايا وليد رغبة يف التحكم يف 

هذا املجال. ومن ثّم، ُتعّد النماذج الثالثة ذات أهمية يف هذا السياق.

خالصة القول إّن املعرفة االستعمارية يف شقها املونوغرايف ال تكاد تنفصل، مهما يكن من أمر، عن السياق التاريخي. فهي معرفة تجاوبت إىل 

حّد بعيد مع متطلبات السياسة االستعمارية الفرنسية يف املغرب، وسيكون من السذاجة أن نبحث عن النزعة االستعمارية من خالل تراث استعماري.

ثانيًا، التاريخ املحيل عند املؤرخني املغاربة زمن االستعامر

صدر الظهري الرببري يف أيار/ مايو 1930. وكان لهذا الحدث أثٌر كبري يف الساحة الثقافية للمغرب. فقد كان هذا الظهري "صفعًة" 

كبريًة أفاقت املثقفي املغاربة الذين راحوا يبحثون عن مقومات الهوية املغربية من خالل االنغماس يف التاريخ املحيّل، إىل حّد أنه يمكن 

القول إّن املغاربة تخصصوا باملحيّل واستنكفوا من البحث يف التاريخ العاّم. فما هي املجاالت الجغرافية التي كتب فيها هؤالء املؤرخون؟ 

وما هي مميزات هذه الكتابة؟

الفرتة االستعمارية، بي كتابات محلية حرضية وكتابات محّلية قروية  املغربية، خالل  التاريخ املحيّل  يمكن أن نميز يف كتابات 

تماًما، كما هو الشأن بالنسبة إىل الكتابات االستعمارية.

فمن هم مؤلفو هذه الكتب؟ وما هي القواسم املشرتكة داخل هذا اإلنتاج؟

ينتمي مؤلفو هذه الكتب إىل فئات مختلفة. فمنهم الرشيف املقرب إىل األرسة الحاكمة، ومنهم القايض، ومنهم الفقيه. وقد انعكس 

هذا االنتماء عىل مختلف الكتابات. فلّما كان عبد الرحمن بن زيدان من األرسة الرشيفة ونقيب األرشاف بمكناس؛ إذ أعطى أهميًة كبريًة 

لرتاجم السالطي واألمراء الذين سكنوا مدينة مكناس أو مرّوا بها. وملّا كان بوجندار قاضًيا يف الرباط، فقد أوىل عنايته لقضاة الرباط وأعيانها.

ا، ركزت تراجمه عىل أتباع الطريقة  وقد تأثرت هذه الكتابات أيًضا باالنتماء الصويف ألصحابها. فلّما كان املختار السويس درقاويًّ

الدرقاوية، بل إنه جعل أباه محورًا لسري من أورد تراجمهم من األعالم.

كان مؤلفو هذه الكتب عىل درجة متفاوتة يف عالقتهم باإلدارة االستعمارية يف املغرب، ففي حي كان عبد الرحمن بن زيدان مرتبًطا 

بعالقات مع اإلدارة الفرنسية ارتباًطا وثيًقا، ُدعَي إىل إلقاء محارضة عن القصور امللكية يف معهد الدراسات العليا املغربية، وقام ليوطي 

بالوظائف التي توالها عبد الرحمن بن زيدان. فقد كان مديرًا للمدرسة الحربية بمكناس،  بكتابة مقدمة كتابه. ولهذا االرتباط عالقة 

عالوًة عىل أنه ترّأس نقابة األرشاف بمكناس أيًضا. أّما محمد املختار السويس فقد كان من املناهضي لالستعمار وكانت عالقته بإدارة 

الحماية الفرنسية متوترًة إىل حّد اعتقاله ونفيه. وأّما العباس بن إبراهيم املراكيش، فقد كان قاضًيا بمراكش والجديدة، وهو ما جعل 

عالقته باإلدارة الفرنسية مهنيًة، وقد استكتبه موالي عبدالحفيظ عن أحمد الهيبة. ومن ثّم، يمكن أن نُعّد ما أنجزه دفاًعا عن السلطة 

الرشعية. غري أّن عالقته بالفرنسيي قد اتسمت بنوع من الضبابية.
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يتمّثل القاسم األول بي كّل هذه الكتابات، بأنها اختارت أن تتبنى طريقة الرسد بالرتاجم )وليس باألحداث(؛ إذ خصصت كّلها 

لرتاجم األعالم، وولجت يف التاريخ من باب الرتجمة.

أّما القاسم الثاين، فهو يتمّثل بالكشف عن نصوص دفينة بي دّفات الكتب التي ُأنجزت. وإذا توقفنا عند محمد املختار السويس يف 

كتابه املعسول، فسنجد هذا املؤلف يدمج عّدة مؤلفات، أو يلجأ إىل تقديم ملخصات مطّولة لها، وهي كتب نادرة، بل يمكن القول إنها 

ا عن الثورات التي عرفتها منطقة السوس يف القرن الثامن عرش.  ا مهمًّ فريدة من نوعها. ففي الجزء الخامس من كتابه املعسول، يورد نصًّ

ا عن ثورة الفتان يف النصف األول  ا عن أحمد أو موىس السمالىل ومناقبه. ويف الجزء السادس عرش يورد نصًّ ويف الجزء الثاين عرش يورد نصًّ

من القرن العرشين بمنطقة الجنوب الرشقي املغريب. وهذا النهج الذي اعتمده املختار السويس، اعتمده سائر املؤرخي أيًضا. ويمكن 

القول إّن هذا النهج يتساوق مع فهم هؤالء املؤرخي للتاريخ ومع رغبتهم يف مقاومة النسيان والحفاظ عىل الذاكرة.

وأّما القاسم الثالث بي تلك الكتابات، فهو يتحّدد باشتمالها عىل العديد من الوثائق الرسمية وغري الرسمية. فعندما نطالع كتاب 

إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حارضة مكناس، يستوقفنا عدد كبري من الوثائق املخزنية، وهي وثائق ال تتعلق بمدينة مكناس 

الجدول )1(

الكتابات املحلية الحرضية

عنوان الكتاباملؤلف

إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حارضة مكناسعبد الرحمن بن زيدان

اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالمالعباس بن إبراهيم املراكيش

تاريخ تطوانمحمد داود

إيقاظ الرسيرة يف تاريخ الصويرةمحمد الصديقي

آسفي وما إليه قديًما وحديًثامحمد الكانوين

االغتباط بتاريخ الرباطمحمد بن مصطفى بوجندار

سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقرب من العلماء والصلحاء بفاسعبد الله الكامل الكتاين

عمدة الراوين يف تاريخ تطاوينأحمد الرهوين

املصدر: من إعداد الباحث.

الجدول )2(

الكتابات املحلية القروية

املعسول، خالل جزولةمحمد املختار السويس

قبيلة بني زروالالبشري الفايس الفهري

املصدر: من إعداد الباحث.

http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/t131-topic
http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=1317
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فحسب، بل هي وثائق صادرة عن السلطة املخزنية ومرتبطة بمجاالت ترابية أخرى، ولكّن املؤلف حرَص عىل دمجها يف كتابه؛ لعالقته 

الوطيدة بأحد املرتجمي لهم مّمن لهم عالقة بمكناس، وهو أمٌر يمكن لقارئ الرهوين أو داود أن يسجله بشأن الوثائق املحفوظة بي 

الكتابي، إىل حّد إمكان القول باستحالة كتابة تاريخ املنطقة الخليفية يف الشمال يف غياب هذه الوثائق. أّما محمد املختار السويس، فقد 

حرضت عنده، أساًسا، الوثائق الخاصة؛ إذ أورد سياًل من عقود امللكية والبيع والرشاء.

وأّما القاسم الرابع، فهو متمّثل باعتماد تلك الكتابات عىل الرواية الشفوية. فبما أّن هذه الكتابات كانت مهوسًة بمقاومة النسيان، 

فإنها حرصت عىل االستفادة مّما يرويه األحياء عن حوادث ماضية، أو عن تقاليد وعادات املناطق التي تّم التعرض لها. فقد انربى محمد 

املختار السويس، سواء كان ذلك يف كتابه املعسول أو يف كتابيه حول مائدة الغذاء ومن أفواه الرجال، إىل تدوين الشهادات الشفوية 

يف مواضيع مختلفة، وهي السمة الغالبة عند كّل مؤرخي هذه الفرتة.

ثالثًا، التاريخ املحيل ما بعد االستعامر

1976، وقد ُنرشت مرات متعددًة ضمن منشورات كلية اآلداب بالرباط، عالمًة  ُتَعّد أطروحة أحمد التوفيق التي ناقشها يف عام 

باحثون  اقتداه  ونموذًجا  نرباًسا  الكتابة، وغَدت هذه األطروحة  لهذه  نفًسا جديًدا  أعطت  إذ  باملغرب؛  التاريخية  الكتابة  تاريخ  بارزًة يف 

آخرون، سواء كان ذلك يف الجامعات الفرنسية أو الجامعات املغربية. ففي وقت كان فيه أحمد التوفيق يشتغل حول إينولتان، كان 

العريب مزين يحرض رسالته يف جامعة السوربون يف موضوع "تافياللت خالل القرني السابع عرش والثامن عرش" )نوقشت عام 1977(. 

وقد تال هذه األعمال سيٌل من األبحاث شملت مجاالت جغرافيًة وفرتات تاريخيًة مختلفًة. ولعّل ما يمكن أن نسجله من مالحظات 

بشأن املونوغرافية يتمّثل بما ييل:

رّكزت معظم املونوغرافيات عىل القرن التاسع عرش. أّما املونوغرافيات التي تناولت املراحل السابقة، فهي قليلة. فمن أصل ما ال 

الوسيطية سجلماسة  التاسع عرش سوى عرش أطاريح )خمس أطاريح عن املرحلة  القرن  ِلَما قبل  30 أطروحًة، لم يخصص  يقل عن 

وسبتة ومراكش، وخمس أطاريح عن الفرتة املمتدة من بداية القرن السادس عرش إىل نهاية القرن الثامن عرش(.

شمل البحث البوادي واملدن عىل حّد سواء، وكان الهّم البحثّي هو الكشف عن بنيات ما قبل االستعمار الحرضية منها والبدوية.

تجديد املصادر والكشف عن وثائق غميسة؛ إذ كانت هذه األبحاث مناسبًة للتنقيب عن وثائق محّلية، انتهى معظمها إىل الكشف 

عن نصوص جديدة، بل ربما شّكلت هذه النصوص حافزًا للباحثي للعناية بهذه املجاالت)4). ونظرًا إىل ضنك معلومات املصادر التقليدية، 

فقد اضطر الباحثون يف التاريخ املحيّل إىل االستعاضة من هذا الضعف بالبحث عن املعلومة يف نصوص ُعّدت إىل عهد قريب نصوًصا 

التاريخيًة، وهو ما جعل املؤرخ يبحث عن أدوات جديدة أخرى الستنطاق هذه النصوص الجديدة. فقد اضطره االعتماد عىل النصوص 

النوازلية إىل أن يتحول إىل فقيه يمسك بتالبيب النصوص الفقهية. والناظر إىل أطاريح أحمد التوفيق، ومحمد مزين، وحسن علوي 

حافظي، وعمر بنمرية، رسعان ما يقف عىل هذا الجهد املبذول يف هذا املستوى.

تجديد املناهج؛ فقد اعتمدت هذه الدراسات مناهج جديدًة راوحت بي االنفتاح عن األنرثوبولوجيا الثقافية بالنسبة إىل مونوغرافيات 

القرن التاسع عرش، واالنفتاح عن مدرسة الحوليات بالنسبة إىل املونوغرافيات واعتماد مقاربات مدرسة الحوليات.

يذكر أحمد التوفيق أّن دافع االهتمام بمجال إينولتان يعود إىل اكتشاف نص بيوغرايف يحيك بعض حوادث هذا املجال يف القرن السادس عرش. وتعّلق األمر بكتاب   4

اإللفات الذي حّول الباحث من االهتمام بثورة الريف إىل التاريخ االجتماعي ملنطقة إينولتان.
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وأّما بالنسبة إىل االستفادة من العلوم االجتماعية، فقد وجد الباحثون املغاربة ضالتهم املنشودة يف األعمال التي أنجزت خالل فرتة 

الحماية إلثنوغرافيي؛ من أمثال إدموند دويت Edmond Doutté الذي حّط رحاله بأرض املغرب وسّخر املالحظة امليدانية توخًيا ملعرفة 

أعمَق بشأن املغاربة، وشارل دوفوكو Charles de Foucauld الذي تنّكر يف دور راهب؛ ليقّدم وصًفا عن عادات املغاربة وتقاليدهم، ودو 

سيكونزاك Marquis de Segonzac الذي قّدم أوصاًفا عىل درجة كبرية من األهمية بشأن املغرب العميق والحياة يف األطلس املتوسط، 

وغريهم مّمن سّخروا معرفتهم لخدمة إدارة الحماية يف املغرب.

املونوغرافية  مؤرخو  فتحه  الذي  النقاش  إىل  اإلشارة  يمكن  الباب،  هذا  ويف  املغاربة.  املؤرخي  أعمال  األنرثوبولوجيا  غّذت  كما 

ا مع األنرثوبولوجيا  André Adam، كما أنهم فتحوا نقاًشا جديًّ Jacques Berque وروبر مونتاين)5)، وأندري آدم  مع أعمال جاك بريك 

 ،Clifford Gueertz كريتز  وكليفورد   ،David Hart هارت  ودافيد   ،Ernest Gellner غيلرن  إرنست  بأعمال  ممثلًة  سكسونية  األنجلو 

.John Waterbury وجون واتربوري

وأّما بالنسبة إىل االستفادة من مناهج مدارس التاريخ الحديثة، فيمكن التنويه باالنفتاح الذي استحرض مقاربات مدرسة الحوليات 

الطويل  الزمني  املدى  عن  الحديث  الطبيعي  من  وبات  املدرسة،  هذه  بمصطلحات  املونوغرافية  مؤرخي  كتابات  عّجت  فقد  الفرنسية. 

واملدى الزمني القصري، والوعي برضورة كتابة تاريخ البنيات )وليس تاريخ األحداث(. كما خاض مؤرخو املونوغرافية يف مواضيع جديدة 

التطورات  وتناولوا  بحثهم،  مجاالت  عرفتها  التي  التحوالت  يف  وأثرها  الطبيعية  الظواهر  لوصف  أطاريحهم  من  فصواًل  وخصصوا 

 Emmanuel الديموغرافيا والبنية االجتماعية واالقتصادية والذهنية، مستحرضين يف هذا الباب كتابات لوسيان فيفر وإيمانويل الديري

Le Roy Ladurie وفرناند بروديل.

غري أّن االستفادة لم تكن من مدرسة الحوليات فحسب، بل أّثرت يف باحثي املونوغرافيات التيارات اإليديولوجية للسبعينيات وما 

كانت تحمله هذه التيارات من قيٍم، حيث الرتكيز عىل التاريخ االجتماعي والنفور من تاريخ البالط.

لقد كانت فورة القرن التاسع عرش أو طفرته، عىل حّد تعبري عبد األحد السبتي، ُتخفي هذه القيم، وكان البحث يف القرن التاسع 

عرش تعويًضا من البحث يف التاريخ الحارض. ومن ثّم، وجدنا عدًدا من الباحثي يف العلوم السياسية واالقتصاد وعلم االجتماع)6) أيًضا 

يكّرسون أبحاثهم للقرن التاسع عرش.

ناقش أحمد التوفيق نظرية "املوضع" ونظرية "إيخصن" يف موضوع التشكل القبيل. انظر: أحمد التوفيق، املجتمع املغريب يف القرن 19 )إينولتان 1850 - 1912(،   5

)الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2016(.

أعمال إدريس بنعيل ومحمد رضيف، وغريهما من الباحثي يف االقتصاد والعلوم السياسية. ويكفي أن نقوم بإطاللة عىل دليل األطروحات املناقشة يف كلية الحقوق   6

لنقف عىل صدق هذه املالحظة. انظر:

محمد رضيف، تاريخ الفكر السيايس يف املغرب )الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، 1989(؛ وانظر أيًضا:
Driss Ben Ali, Le Maroc précapitaliste: Formation économique et sociale (Casablanca: Société marocaine des éditeurs, 1981).
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(1( Mohamed Houbaida   |  محمد حبيدة

الزراعة واألغذية يف املغرب قبل االستعامر

التاريخ واالقتصاد  إنسانية واجتماعية عديدة، مثل  التحقت علوم  ارتبط موضوع األغذية يف األصل بحقل األنرثوبولوجيا. لكن 

يتحدث  فاليوم  االجتماعية؛  والتقاليد  الحياة  نظام  مستوى  عىل  قضايا  من  يطرحه  ما  فهم  يف  وأسهمت  املوضوع،  بهذا  والجغرافيا 

األنجلوساكسونيون عن "دراسات الغذاء" Food Studies، بوصفها مرشوًعا متعدد االختصاصات، يجمع كّل املعارف التي ُتعنى باملسألة 

الغذائية، من العلوم االجتماعية إىل وسائل اإلعالم، مرورًا بعلم الزراعة والبيولوجيا.

تظهر خصوبة هذا املوضوع، من الوجهة التاريخية، عىل مستويي رئيسي:

أواًل، مستوى الرتابط بي ما هو مادي وما هو ثقايف؛ أي إنتاج األغذية واستهالكها من جهة، والعادات الغذائية من جهة ثانية.

ثانًيا، مستوى األغذية يف حد ذاتها، إذ يمكن املزاوجة بي التاريخ وعلم التغذية.

قبل البنيات الحديثة التي أدخلها االستعمار األورويب يف القرن العرشين، كان املغاربة يعيشون عيشة محكومة باقتصاد الكفاف 

وقساوة البيئة؛ فقد كانت الزراعة رهينة ما تجود به السماء من أمطار، وحبيسة ما يستخدمه الفالح من تقنيات قديمة، ما جعل اإلنتاج 

ضعيًفا والطعام قلياًل. كانت الحبوب والقطــاين والخضار والفواكه الطرية والجافة وزيوت الزيتون واألركان هي املواد األساسية التي 

اللحم  أّما  واملجاعات.  القحط  أوقات  لهذه األطعمة يف  بدياًل  تقّدم  الربية  النباتات  العادية، كما كانت  األوقات  الناس يف  منها  يقتات 

فكان مادة احتفالية ذات صلة باملناسبات العائلية أو الدينية. هذا ما ُتظهره املعطيات املتناثرة داخل املصادر التاريخية املعروفة مثل كتب 

النوازل والرتاجم واملناقب، وكتب رحالت األوروبيي الذين زاروا املغرب قبل االستعمار، وكتب الفالحة والطبخ.

عفـوي"  نبـايت  "نظـاٍم  بــ  القـول  إىل  طويلـة  زمنيـة  ملـدة  املغاربـة  موائـد  عـىل  هيمـن  الـذي  النبـايت  الطعـام  هـذا  ويدفعنـا 

Involuntary vegetarianism، بعيـٍد عـن أّي تصـور طبـي أو بيئـي أو أخالقـي، عـىل غـرار ما كشـفت عنه دراسـة سوسـيولوجية يف هذا 

املجـال)2). لكـن، يحتـوي هـذا الطعـام الفقـري مـن الناحيـة االجتماعيـة عـىل فوائَد كبـرية مـن الناحيـة البيولوجيـة. فاالّطالع عـىل نتائج 

البحـوث البيولوجيـة قـد يغـريِّ نظرة املؤرخ لألشـياء، فعوض النظر إىل هذه األغذية املتقشـفة من زاوية الهشاشـة، كما تصـّور ذلك املؤرخ 

الفرنـيس برينـار روزينبريجـي Bernard Rosenberger )3)، يمكـن مقاربة املوضوع من زاوية االسـتعاضة الغذائية عىل مسـتوى الوجبة. هذا 

ن املـرَء من العيش يف تـوازن يف حالة إذا ما  يعنـي أّن نظاًمـا غذائًيـا يف حـّده األدىن، وإن كان فقـرًيا مـن ناحية الربوتينـات الحيوانية، يمكِّ

اسـتند إىل مـا يسـميه املختصـون يف التغذية باالسـتعاضة الربوتينيـة والفيتامينية للنباتـات، وذلك بطبيعة الحـال خارج أوقـات الجوع)4).

أستاذ التاريخ االجتماعي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، املغرب  1
Professor of Social History at the Ibn Tufail University in Quneitra, Morocco. 

2 Alan Beardsworth & Teresa Keil, Sociology on the Menu. An Invitation to the Study of Food and Society (London/New York: Routledge, 2003).

3 Bernard Rosenberger, Société, pouvoir et alimentation. Nourriture et précarité au Maroc précolonial (Rabat: Alizés, 2001).

4 Mohamed Houbaida, Le Maroc végétarien, XVe-XVIIIe siècles. Histoire et Biologie (Casablanca: Editions Wallada, 2008).
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بي  الربط  رضورة  عىل  دون  ويشدِّ وجبة،  كّل  مستوى  عىل  واالستعاضة  التوازن  من  نظاًما  بوصفها  التغذية  البيولوجيون  يعّرف 

بدرجات  اآللية  هذه  ُتربز  التاريخية  النصوص  أّن  والحال  التوازن)5).  هذا  لفهم  الفيزيولوجية  الشخص  وطبيعة  الغذائية  الحاجيات 

متفاوتة، بحسب املناطق والوثائق املتوافرة.

نقّدم يف هذا الصدد ثالثة أمثلة:

القطاين غنية بمادة الليزين Lysine. والحال أّن هذه املادة تعادل الربوتي الحيواين. هذا ما يفرس عبارة "لحم الفقري"، كما يقول 

بعض الباحثي للداللة عىل العدس والحمص والفول)6)، وهي مواد قامت بدور كبري يف توازن نظاٍم غذايئ يغلب عليه الحبوب.

الفواكه املوجودة بوفرة يف مختلف مناطق املغرب، واملستهلكة بكرثة، غنية كما هو معلوم بفيتامي يِس الذي يتيح للجسم امتصاص 

الحديد الذي تحتويه القطاين.

الحليب ومشتقاته، يكرث يف فصل الربيع بالخصوص، وهو غني بالكالسيوم. ما مّكن من تعويض نقص هذه املادة يف الحبوب.

وليك نفهم هذا النظام الغذايئ فهًما جيًدا، ُنحّول دائرة الضوء باتجاه علم الحياة؛ ففي البحث الذي قام به الطبيب والبيولوجي 

األمرييك أنسيل كيز سنة 1975 حول األغذية يف الحوض املتوسط، أبان عن فوائد األطعمة النباتية، من حبوٍب وخضار وفواكه وزيت 

زيتون، ونصح األمريكيي باتباع هذا النظام الّتقاء أمراض القلب والرشايي)7). وتتالءم هذه املقاربة العلمية مع ما كان قد نّبه له العاِلم 

األملاين ماكس غريسن Max Gerson منذ بداية القرن العرشين. فقد شّدد هذا الطبيب عىل أهمية األطعمة الحية Vital Food، أي النيئة 

أو املطبوخة قلياًل، وما تقّدمه من نتائج إيجابية عىل مستوى تحسي تنّفس الخاليا وتقوية املناعة)8).

وتشري النصوص التاريخية باستمرار إىل هذا النظام الغذايئ الخايل من الدهون، املتكيف مع رشوط البيئة، وتتيح إمكانية تلّمس 

هذه األطعمة الحية التي نصح ماكس غريسن بتناولها. هذا، ألّنه باستثناء وجبة العشاء التي كانت تتطلب تحضريًا كبريا، كما هي الحال 

عند إعداد الكسكس يف البوادي بالخصوص، فإّن الكثري من األطعمة كان ُيؤكل إّما نيًئا أو شبه مطهّو)9)، مما كان يسمح، عىل نحٍو 

طبيعي، باالستفادة من األنزيمات وحيويتها الفائقة، ومن منافعها الصحية.

البوادي والواحات والجبال، كونهم: "نحاف الجسم وذوو  الدهون أوصاف األوروبيي ملغاربة  وتفرس هذه األطعمة الخالية من 

أبدان  الثامن عرش: "عموًما  القرن  الرباط يف نهاية  Louis Chenier، قنصل فرنسا يف  أو كما الحظ لويس شينيي  قامات طويلة")10)، 

املغاربة نحيفة بسبب طبيعة األطعمة التي يأكلونها")11). ويف القرن السادس عرش كان الحسن الوزان يف كتابه وصف إفريقيا قد أثار هذا 

األمر عندما كتب عن سكان املناطق الجبلية، ووصف أطعمتهم املكونة أساًسا من الشعري والزيت والفاكهة، وربط بطريقة غري مبارشة 

5 Charles Kayser (dir.), Physiologie, Les fonctions de nutrition (Paris: Flammarion, 1970), pp. 828, 910, 920.

6 Maurice Aymard & Henri Bresc, "Nourritures et consommation en Sicile, entre XIVe et XVIIIe siècle," Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations (1975), p. 596.

7 Ancel Keys, How to Eat Well and Stay Well. The Mediterranean Way (New York: Doubleday, 1975).

8 Max Gerson, A Cancer Therapy. Results of 50 Cases (1959), (San Diego: The Gerson Institute, 1990).

انظر: محمد العريب الفايس، مرآة املحاسن من أخبار الشيخ أيب املحاسن، محمد حمزة الكتاين)محقق( )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2003(، ص 87، 212.  9

10 Georg Host, Histoire de l'empereur du Maroc Mohamed Ben Abdellah, F. Damgaard & P. Gailhanou (trans) (Rabat: édition La Porte, 1998), p. 
97.

11 Louis de Chénier, Recherches historiques sur les Maures et l'histoire de l'empire du Maroc, T. 3 (Paris: Louis Chénier, 1787), p. 191.
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بي نظام الطعام ونشاط الجسم، فتحّدث عن كبار السن البالغي السبعي والثماني سنة وأكرث، كوُنهم: "يحرثون األرض وينقشون 

الكرم ويقومون بسائر األعمال بخفة عجيبة")12).

وتتقاطع هذه الشهادات مع التقارير التي أنجزها موظفو الحماية الفرنسية يف النصف األول من القرن العرشين؛ فقد أّكد جورج 

وقطع  مجهدة  بأشغال  القيام  عىل  املغاربة  "قدرة  املغرب:  يف  الغذايئ  النظام  حول   1932 سنة  كتبه  تقريٍر  يف   Georges Hardy هاردي 

مسافات طويلة عىل الرغم من هزالة طعامهم املكون باألساس من قطٍع من خبز الشعري وقليل من التمر")13).

يتعلق األمر برشائح كادحة عريضة يف املجتمع املغريب، من قرويي وعوام الحرضيي الذين كانوا يعملون يف مختلف أشغال الزراعة 

للقحط  املتكررة  والعودة  القلة،  واقتصاد  البيئي،  الوسط  بطعام زهيد فرضته قساوة  املقابل  الحياة، ويكتفون يف  والرعي والحرف مدى 

واملجاعات. لقد كان الشخص النموذجي بالنسبة إىل عامة الناس، بحكم اقتصاد القلة هذا، هو ذلك الرجل املتقشف الذي يصوم بانتظام، 

يومي يف األسبوع )اإلثني، والخميس(، وثالثة أشهر يف السنة )رجب، وشعبان، ورمضان(، وال يأكل يف الليل إاّل ما تيرّس من الطعام.

تتحدث  إذ  واضح؛  اجتماعي  لتمايز  املعايش،  واالقتصاد  البيئي  اإلكراه  من  الرغم  عىل  األغذية،  خضعت  أخرى،  جهة  من 

النصوص، عىل مستوى علية القوم، كالتجار واألعيان وخدام املخزن، عن يشء من الرخاء، وبعض الوفرة يف الغذاء. يف هذا السياق، 

يصف نص يعود إىل القرن السادس عرش ظاهرة إطعام الطعام الدينية بناًء عىل الرتاتب االجتماعي املعروف آنذاك، أي العامة والخاصة 

وخاصة الخاصة، يقول: "كانت للشيخ أيب عمر القسطيل ]دفي مراكش[ همة رفيعة يف إطعام الطعام، فال يدخل أحد زاويته إال بادر 

الخدام بإحضار الطعام عىل قدر طبقته، فسائر الناس يأكلون خبز الشعري، وما وجد من الفاكهة معها، ويف الصبح الدشيش، ويف املساء 

الكسكس، ومن هو أعىل مرتبة يأكل خبز الرب، وخالصة التمر والعسل واللحم والرتيد والدجاج، ومن هو أعىل قدرا من الطبقتي يقربون 

والسلجم  واللفت  باملرق  املطبوخ  الضأن  ولحم  والزعفران  بالقرفة  مفوها  البيض  الخالص، وفصوص  لباب خبز  املتخذ من  الحسو  له 

وأنواع الفاكهة التي ال توجد يف خزائن امللوك")14).

وحتى بالنسبة إىل شيوخ الزوايا الذين عادًة ما تقّدمهم النصوص التاريخية أشخاًصا يعيشون يف زهد وتقّشف، فإّن بعضهم كان يملك 

كميات هائلة من الطعام ويستهلك الكثري من اللحم والسمن. لنقرأ هذا النص املنقبي املكتوب يف القرن الثامن عرش، والذي يتحدث عن 

النظام الغذايئ ألحد صلحاء منطقة تادلة يف وسط البالد، يقول: "ال يأكل إال ما تأكل النفساء مثل بركوكش بالحليب والسمن يف الفطور، 

والرتيد باملرق يف وسط النهار، والكسكسون باللحم واإلبزار يف الليل ]حتى إّن[ بعض الناس أراهم ثديه يسيل لبنا مثل ثدي امرأة")15).

البطون  حيث  البوادي،  خالف  فعىل  اإلقليمي؛  وللتباين  االقتصاد،  وإلنتاج  املجتمع،  ملراتب  الغذايئ  النظام  خضع  الواقع،  يف 

توافرت  أكرث؛ فحيثما  بمواد غذائية  تنعم  نسبًيا، كانت  منتظمة وحركة تجارية نشيطة  أسواق  فيها  توافرت  التي  املدن  فإّن  الفارغة، 

املوارد، تعددت الوجبات الغذائية، لتصل إىل أربع مرات يف اليوم، كما هي الحال يف البيوتات الكربى.

البيئة وأحوال  التكّيف مع رشوط  الناس استطاعوا  أّن  الرغم من قلة األقوات،  بالخصوص، عىل  البوادي  النصوص، يف  ُتظهر 

ِنحاف  أّن  هو  االنتباه  يثري  ما  لكن  التوازنات.  تختل  حيث  واملجاعة،  القحط  أوقات  يف  بخاصة  صعوبة،  تشتد  الحياة  كانت  الفالحة. 

الجسم، يف القرى والجبال والواحات، هم الذين كانت لهم القدرة عىل مقاومة الجوع.

الحسن الوزان )ليون اإلفريقي(، وصف إفريقيا، محمد حجي ومحمد األخرض)مرتجم( )الرباط: منشورات الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنرش، 1980(، ص 66.  12

13 Georges Hardy, "L'alimentation indigène au Maroc," Terre, Air, Mer, no 48 (1932), p. 155.

محمد بن عسكر، دوحة النارش ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العارش، محمد حجي)محقق( )الرباط: دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش، 1977(، ص 108.  14

محمد بن عبد الكريم العبدوين، يتيمة العقود الوسطى، مخطوط الخزانة الوطنية بالرباط، رقم ك 305، ص 94.  15
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Charles Kayser انطالًقا من  هنا أيًضا تتقاطع نتائج البحوث يف مجايَل البيولوجيا والعلوم اإلنسانية. فعندما يقول شارل كايزر 

بحوث مخربية، إّن الشخص النحيف يقاوم الجوع أكرث من الَبِدين)16)، فإّنه يقّدم لنا فرصة الرجوع إىل ما قاله ابن خلدون يف املقدمة 

يف القرن الرابع عرش بخصوص التغذية، يف فصٍل مهّم تحت عنوان "يف اختالف أحوال العمران يف الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 

من اآلثار يف أبدان البرش وأخالقهم".

دين عىل "كرثة  يقارن ابن خلدون بي نمَطي عيش أهايل املدن والبوادي، ويقول إذا كان أهل الحوارض، كالفاسيي مثاًل، املتعوِّ

األغذية ورطوبتها"، من لحوم الخرفان والدجاج والسمن التي "ُتَولد يف الجسم َفَضالت رديئة"، فإّن سكان البوادي "املتقشفي يف العيش" 

القانعي "بالشعري والزيت"، "ال فضالت يف ُجسومهم". ومعنى ذلك، برأي صاحب املقدمة، أّن "الجوع أصلح للبدن من كرثة األغذية")17).

ويذهب ابن خلدون بعيًدا يف تحليله عندما يؤكد أمرًا أساسًيا، كون املجاعات التي كانت تعصف بالبالد عىل نحٍو دوري، تنال بصفة 

رئيسة من سكان املدينة "املخِصبي يف العيش املنغِمسي يف طيباته"؛ إذ "يرسع إليهم الهالك أكرث من غريهم". أّما سكان البادية، "إذا 

أخذتهم السنون واملجاعات، فال تنال منهم ما تنال من أولئك، وال يكرُث فيهم الهالك بالجوع".

ويفرس ابن خلدون هذا األمر تفسريًا طّبًيا؛ فيقول: "السبب يف ذلك، أّن املنغمسي يف الِخصب املتعودين لألدم والسمن خصوصا 

تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها األصلية املزاجية، حتى ُتجاِوز حّدها. فإذا ُخوِلف بها العادُة بقلة األقوات وفقدان األدم 

واستعمال الخشن غري املألوف من الِغذاء، أرسَع إىل املََعا الَيَبُس واالنكماش، وهو ضعيف يف الغاية، فُيرسُع إليه املرُض، وَيهلُك صاحُبه 

دفعة ألنه من املَقاتل. فالهالكون يف املجاعات إنما قتلهم الشبُع املعتاد السابق، ال الجوع الحادُث الالحق. وأّما املتعودون عىل قلة األدم 

بتبّدل  َمَعاهم  الطبيعية. فال يقع يف  والسمن، فال تزال رطوبُتهم األصلية واقفة عند حدها من غري زيادة، وهي قابلة لجميع األغذية 

األغذية َيَبس وال انحراف، فيْسلمون يف الغالب من الهالك الذي يْعِرض لغريهم بالِخصب وكرثة األَدم يف املآكل")18).

د الناس الذين عاشوا أحوال القلة والخصاص قولًة عربية شهرية، تلّخص هذه الورقة: "نحن قوم ال نأكل حتى نجوع، وإذا  لقد ردَّ

أكلنا ال نشبع")19). تحيل هذه القولة التي تتقاطع فيها املعطيات املطروحة، إىل أوضاع الحياة اليومية القاسية يف البوادي والفيايف، وإىل 

"العالقة الرضورية بي األغذية والنظام العام الذي يتأطر داخله الوجود البرشي")20). لقد أبانت البحوث العلمية، تجانًسا مع مالحظات 

نمًطا  تنتج  إذ  الطاقة"؛  لتدبري  خاصة  "أشكال  طبيعية  بصورة  ي  تنمِّ القاحلة  وشبه  القاحلة  املناطق  أهل  فيزيولوجية  أّن  خلدون،  ابن 

بيولوجًيا متكيًفا مع رشوط البيئة، وقادرًا عىل تحّمل قساوة الطبيعة)21).

16 Kayser, p. 933.

ابن خلدون، املقدمة، ط7 )بريوت: دار القلم، 1989(، ص 87 - 91.  17

املرجع نفسه، ص 89.  18

قبل اإلسالم كان الطبيب العريب حارث بن ِكلدة يقول: "املعدة بيت الداء والِحمية رأس الدواء"، انظر:  19
M. Z. Siddiqi, Studies in Arabic and Persian Medical Literature (Calcutta: Calcutta University Press, 1959), pp. 6 - 7.

20 Jean-Paul Aron, "Biologie et alimentation au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle," Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, no. 5 (1961), p. 972.

راجع أيًضا دراسة: حسن علوي حافظي، "التغذية عند امللثمي"، يف: املرابطون )الرباط: جذور للنرش، 2007(، ص 135 - 164.

21 Jamal Bellakhdar & Chafique Younos, "La diététique médicale arabo-islamique à travers les traités arabes anciens et la pratique actuelle au Maroc," 
in : Médicaments et aliments : approche ethno pharmacologique, Actes du 2e colloque européen d'Ethnopharmacologie, Heidelberg (1993), p. 48.
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الحوارات  اآلن  وتعيشه  ومعارص  شائك  موضوع  هو  تناوله  الذي  املوضوع  هذا  حبيدة.  محمد  للدكتور  شكرا  كوثراين:  وجيه 

البيولوجية الطبية يف الواليات املتحدة األمريكية حول النباتية والالحمي، وهناك جدل كبري أيًضا مداره السؤال: أّيهما َأْسَلُم الّنباتيون أم 

َأَكَلُة الّلحوم؟ سنتحدث يف هذا املوضوع الحًقا يف النقاش.

(1( Abdelhamid Henia  |  عبد الحميد هنيّة

 مظاهر التجديد يف البحوث التاريخية يف تونس

حالة فريق "دراسات مغاربية"

اخرتت أن أرّكز حديثي يف هذه الندوة عىل التجربة األستغرافية التونسية، وبالتحديد تجربة فريق "دراسات مغاربية" بجامعة تونس، 

وذلك ألسباب شخصية وذاتية؛ إذ اشتغلت يف إطار هذا الفريق طوال عرشين سنًة تقريًبا )من سنة 1995 إىل سنة 2015(، فأّثر هذا الفريُق 

يف مسرييت البحثية كما أّثرُت يف توجهاته البحثية بطريقة أو بأخرى، تماًما مثلما فعل الباحثون اآلخرون املنخرطون يف أنشطته.

من الرضوري أن أنبِّه هنا، إىل أن تجربة فريق "دراسات مغاربية" كانت ُتنَجز بعالقة متينة مع رشكاء يف املغرب األقىص )وبالتحديد 

يف  البحث  مركز  يف  وبالتحديد  الجزائر،  يف  آخرين  رشكاء  ومع  الخامس(،  محمد  جامعة  يف  بالرباط  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف 

األنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية CRASC بوهران.

وبعد خربة جاوزت أكرث من عقدين من الزمن، ترعرَعْت يف رحاب هذا املَْخرَب نزعٌة علميٌة تعمل عىل القطع مع الكتابات التاريخية 

السابقة يف ما يتعلق باملناهج واملوضوعات، كما تعمل بوجه خاص عىل إنشاء معرفة تاريخية بمعايري جديدة، تتميز باملساءلة بما هو أكرث 

العمل عىل  العلمية يف  النزعة  أيًضا - يف هذه   - النفس، وتعمل عىل فتح آفاق بحثية أخرى. ويكمن الجديد  جدوى، والنقد، ومراجعة 

الخروج من مجموعة من "السجون" املنهجية واملعرفية التي كثريًا ما كّبلت عمَل املؤرخي يف البالد التونسية. ويف هذا اإلطار، حصلت 

قناعة لدى باحثي فريق "دراسات مغاربية"، مفاُدها أن النقلة أو التجديد يف الكتابات التاريخية يحصل بطريقتي أساسيتي: األوىل؛ 

بفتح حقول بحثية جديدة، والثانية؛ بإعادة النظر يف املناهج والرباديغمات املستعملة وتجديدها.

أواًل، فتح حقول بحثية جديدة

عمل الفريق عىل فتح حقول بحثية لم يجِر التطرق إليها يف التجارب البحثية السابقة يف األستغرافيا التونسية، فأّدى ذلك إىل 

تجديد يف طرح األسئلة، ورصد املدونة الوثائقية املالئمة لإلجابة عن تلك األسئلة. ومن بي الحقول البحثية الجديدة التي تمت تجربتها 

يف إطار فريق "دراسات مغاربية" أذكر مثالي: التفكري يف الكتابة التاريخية، والبحث يف الفرد والفردانية.

1  أستاذ يف برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر  
 Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies.
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التفكري يف الكتابة التاريخية

خص التفكري يف الكتابة التاريخية أساًسا البناءات واالستعماالت يف بالد املغارب، وذلك برشاكة مع باحثي آخرين. وهو مبحث 

جديد بالنسبة إىل األستغرافيا التونسية، لكن املدرسة التاريخية باملغرب األقىص - والحق يقال - سبقت إىل ذلك ببضع سنوات. وُنرشت 

يف هذا الصدد كتٌب جماعية ُأنجزت بمشاركِة باحثي مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية بوهران، ومؤرخي كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية بالرباط يف جامعة محمد الخامس)2).

البحث يف الفرد والفردانية

شكلت دراسة وضع الفرد وتطوره والفردانية حقاًل بحثًيا جديًدا يف الكتابات التاريخية بَمْخرَب "دراسات مغاربية")3). وهو ما كان من 

شأنه أن يفتح آفاًقا بحثيًة أخرى، عالوًة عىل كونه مبحًثا مرتبًطا بالطلب االجتماعي يف الوقت الراهن، وذلك لفهم فعل األفراد يف الواقع 

السيايس واالجتماعي. والسؤال املطروح هو: كيف برز الفرد من حيث هو عالقة سياسية ليك يصبح - تدريجًيا - عنرًصا فاعاًل يف املشهد 

السيايس؟ مثل هذا العمل يكشف لنا عن تاريخية وضع الفرد وتطوره يف الواقع العريب، أي يف إطار غري أورويب.

ملاذا االهتمام بـ "الفرد" وما عالقة ذلك بالحارض؟

إن إرادة التخيل عن النظرة اإلجمالية والقرصية، مثلما كانت تفرضه الطغمة املاركسية والطغمة البنيوية، كانت أساسيًة يف االهتمام 

بموضوع الفرد وتاريخ الفردانية. فالعامل األسايس الذي جعل الباحثي، بوجٍه عام، يعتنون بالفرد والفاعل االجتماعي، هو بلوغ العوملة 

إىل درجة قصوى، خاصة يف بداية الثمانينّيات يف القرن العرشين.

أّمن هذا املبحث بلورة الواقع الذي يحياه الفرد اليوم يف العالم العريب، فقضية "وضع الفرد" اليوم مرتبطة بقضية "املواطنة"؛ إذ 

ُتَعدُّ قضيُة وضع "اإلنسان الفرد" يف وقتنا الحارض إحدى القضايا الجوهرية التي ُتِهمُّ األوساط العلمية والسياسية والثقافية، فضاًل عن 

ارتباطها بقضية "املواطنة" التي ُتطَرح عىل نحٍو حادٍّ يف البالد العربية اليوم، ويف بلدان العالم بأرسه، يف إطار ما يسمى "املجتمع املدين". 

وخالل هذه السنوات، يدور نقاش كبري يف العالم العريب حول هل وضُع "اإلنسان الفرد" هو وضُع "اإلنسان الرعية" أو وضع "اإلنسان 

املواطن"؟ فـ "وضع الرعية" وكذلك "وضع املواطن" يفيدان - قبل كل يشء - عالقًة سياسيًة. لذلك تطرح قضية وضع الفرد بعالقة مع 

2 Sami Bargaoui & Hassan Remaoun (coord.), Savoirs historiques au Maghreb: construction et usages (Tunis and Ohran: publications 
CERES/ CRASC, 2006), pp. 111 - 121; Abderrahmane Elmoudden & Abdelhamid Henia & Abderrahim Benhadda (coord.), Ecritures de l'histoire 
du Maghreb: identité, mémoire et historiographie, Actes de deux tables rondes organisées à Marrakech, 27-28 / 5 / 2004, Tunis, 1 - 2-3 / 10 / 2004, 
Série colloques et séminaires no. 138 (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 2007), p. 177, en français, et p. 
86 en arabe; Abdelhamid Henia et al., Itinéraire d'un historien et d'une historiographie. Mélanges de DIRASET offerts au professeur émérite 
Mohamed-Hédi Chérif (Tunis: DIRASET - CPU, 2008).

ُنرشت عدة أعمال بشأن هذا املوضوع يف إطار مخرب "دراسات مغاربية"، من ذلك:  3
Abdelhamid Hénia, "La sujétion de l'individu dans le milieu tribal en Tunisie à la veille du Protectorat français,"in: Kirsi Virtanem (ed.), 
Individual, Idelogies and Society: Tracung the Mosaic of Mediterranean History, no. 89 (Tapri: Tampere Peace Research Institue, 2001), pp. 
179 - 194; Abdelhamid Hénia (coord.), Être notable au Maghreb: Dynamique des configurations notabiliaires (Tunis: Publication de l'RMC 
& Maisonneuve et Larose, 2006), pp. 11 - 37; Abdelhamid Hénia, "L'individu entre la logique étatique et la logique communautaire: Cas de la 
Tunisie à l'époque moderne XVIIe-XIXe siècles," in: Mohamed Hédi Chérif & Abdelhamid Hénia (coord.); Individu et pouvoir dans les pays 
islamo-méditerranéens (Paris: Maisonneuve et Larose, 2008), pp. 67 - 83; Abdelhamid Hénia (coord.), "Dynamique du statut de l'individu en 
Tunisie (XVIIIe-XXe s.)," in: Hénia et al., pp. 157 - 176; Abdelkader Zghal & Abdelhamid Hénia & Fatma Ben Slimane (coord.), Révolution 
Tunisienne: Compromis historique et citoyenneté politique, Actes du colloque international organisé par le Laboratoire Diraset et l'ATASC, mai 
2013 (Tunis: Laboratoire Diraset et Editions arabesques, 2015); Abdelhamid Hénia, Le frère, le sujet et le citoyen: Dynamique du statut politique 
de l'individu en tunisie (Tunis: L'Or du temps, 2015).
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الدولة )أو السلطة املركزية(، ألنه ال مجال للحديث عن "إنسان رعية" أو "إنسان مواطن" يف حالة عدم وجود الدولة، وبذلك يكون 

البحث يف تاريخية الفرد والفردانية يف العالم العريب من القضايا الجوهرية واملجددة يف املعرفة التاريخية.

ثانيًا، إعادة النظر يف املناهج والرباديغامت املعتمدة

دًة، وذلك  ت دراستها بطريقة ترثيها وتفتح أبواًبا بحثيًة مجدِّ ن من إعادة النظر يف قضايا تمَّ إن طرح أسئلة جديدة من شأنه أن ُيمكِّ

باعتماد براديغمات من شأنها أن تعطي للبحث وجهة أخرى لم ُيتطرَّق إليها من قبل، وهو ما حاول فريق "دراسات مغاربية" تحقيقه يف 

التجربة األستغرافية التي خاضها، وذلك من خالل كتابة تاريخ ُيسائل الذاكرة، عوًضا من تاريخ يبني الذاكرة أساًسا، ومن خالل تبنِّي 

منهج يقوم عىل "أهلنة" Indigénisation املعرفة التاريخية.

من تاريخ يبني الذاكرة إىل تاريخ يسائل الذاكرة

حصل منعرج يف التجربة التاريخية لدى فريق "دراسات مغاربية"، تمثل بالخروج من مجموعة من السجون املعرفية املرتبطة 

بتاريخ الذاكرة بوجه عاّم، وبتاريخ ذاكرة الدولة بوجٍه أخّص، وبدأ الخروج من سجن الذاكرة بمساءلتها من حيث هي موضوع بحث 

بذاته، وُقل اليشَء نفَسه يف سجن الدولة.

من املعروف يف البالد التونسية أن التاريخ أصبح منذ القرن 17 ِعلم الدولة األول، فشّكلت الكتابة التاريخية سلطًة معرفيًة تقوم 

رًا طاقته لبناء الدولة بقلمه، تماًما مثلما  عىل إقصاء كل من يناهض الدولة. ومنذ تلك اللحظة، أصبح املؤرخ يف البالد التونسية مسخِّ

يبنيها أصحاب النفوذ بالسيف، فكل ما يكتبه يصبُّ - من حيث ال يشعر - يف مصبٍّ واحد؛ هو بناء الدولة يف كل أوضاعها ومراحلها، 

فهي الدولة املجالية/ الرتابية بالنسبة إىل الفرتة املمتدة خالل القرون 17، و18، و19. وهي الدولة الوطنية بالنسبة إىل الفرتة الالحقة. ولم 

يحصل الوعي بالنسبة إىل املؤرخ، من حيث كونه ال يدرس الدولة كظاهرة اجتماعية وموضوع مستقل بذاته، وإنما يتناولها كأنه عنرص 

فاعل فيها، فتربز شخصية املؤرخ كأنها تبني الدولة من الداخل )وذلك عندما يبني ذاكرة مكوناتها: كاملجال، وقضية االستقاللية عن 

الباب العايل، وكذلك بناء ذاكرة ملؤسسة الباي... إلخ(.

حرص املؤرخ نفسه يف سجن الذاكرة عندما عمد إىل دراسة تاريخ الدولة من زاوية الذاكرة. كانت كتابة ذاكرة الدولة خاصًة من 

وإنهاء   ،1835 سنة  طرابلس  يف  العثماين  النفوذ  انتصاب  إثر  يف  العايل،  الباب  عن  التونسية  البالد  استقاللية  بقضية  االهتمام  خالل 

الحكم العائيل القراميل بها. وكان هدف الكتابات التاريخية يف هذا املجال حجب فكرة أن البالد التونسية ليست إال والية/ إيالة تابعة 

إلسطنبول، ما يضفي عليها صفة الدولة املستقلة. لذلك وقع بناء ذاكرة تاريخية من شأنها أن تقلل من فاعلية فكرة تبعية البالد التونسية 

إىل الباب العايل، وتؤكد استقاللية السلطة يف تونس، ما يربر فكرة الدولة املستقلة. وبدأت هذه الذاكرة تتبلور، خاصة يف كتاب إتحاف 

أهل الزمان يف أخبار ملوك تونس وعهد األمان للمؤرخ أحمد بن أيب الضياف، وواصل بناءها عىل النسق نفسه املؤرخون التونسيون 

يف فرتة ما بعد االستقالل.

وبذلك أصبح املؤرخ يف تونس "سجي" الدولة وسجي تاريخ الذاكرة عىل نحو عاّم. ولم يحصل الخروج من هذا "السجن" إال 

بمساءلِة عملّيِة بناء الدولة ومقّوماتها، وتفادي التفكري فيها بتصنيفات ومقوالت الدولة ذاتها، وكذلك عرب مساءلة الذاكرة من حيث هي 

ل املؤرخ يف البالد التونسية أول مرة يف  بناء اجتماعي ومساءلة استعماالتها أيًضا. ويمكن القول إنه مع فريق "دراسات مغاربية" سجَّ

نهاية التسعينيات من القرن املايض بداية خروجه من هذه "السجون".
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التجديد بأهلنة املعرفة التاريخية

التجديد املعريف يحدث بتجربة بحثية تقوم عىل فكر نقدي، وعىل مراجعة النفس وخلق أوضاع النقلة يف مجال املوضوعات املعالجة 

وكذلك يف املناهج املعتمدة. واختار فريق "دراسات مغاربية" أن تتحقق النقلة عىل أساس "أهلنة" املناهج واملوضوعات يف الوقت عينه. 

واملقصود بـ "األهلنة" أن نجيب عن هذا السؤال: كيف ندرس مجتمعاتنا من دون أن نكون دعاة ألفكار صيغت يف الخارج؟

املنطلق هو الداخل، وقد حصلت قناعة لدى فريق "دراسات مغاربية"، ُخالصُتها أن الباحث - مهما كان اختصاصه - مطالب بأن 

يكون يف تناوله لبحوثه ملتحًما بمتطلبات املجتمع الذي يدرسه، ومتناغًما معها، ومع ما يطرحه املجتمع من قضايا وتساؤالت. ومنطلق 

هذا التميّش يف البحث هو التصدي لتلك الهيمنة شبه الكاملة للتوّجه اإلثنومركزي األورويب، عرب استخدامه ألدوات فكرّية ومصطلحّية، 

ومفاهيم ومناهج مهيمنة منذ فرتٍة طويلة.

بوجه  واقعنا  عن  ال تكشف  فهي  الغربية.  باإلثنوثقافية  تتميز  مجتمعاتنا  حول  الغربيون  الدارسون  صاغها  التي  املعرفة  فجاءت 

سليم، وتمنعنا من فهمه بطريقة مثىل. وهي ُترجع - مثاًل - كل الحراك داخل املجتمعات العربية إىل عنارص فاعلة أجنبية؛ أوروبية غربية 

ا، وال َتنسب لها أّي دور فاعل يف هذا الحراك. وهي نظرة تعطي األولوية للعوامل  أساًسا. أما العنارص االجتماعية املحّلية فهي مغّيبة كّليًّ

العريب  العالم  التي عرفها  القائلة إن كل مشاريع الحراك  الفكرة  ينبغي قبول  الداخلية. فهل  الدينامّيات  واألسباب الخارجية يف تفسري 

كظاهرة بناء الدولة والحداثة والعلمانية... إلخ، إنما هي مقّررة من الخارج؟ هل يجب أن نفهم أن كل حراك سيايس أو اجتماعي أو ثقايف 

ه بالرضورة إىل إرادة قوى أجنبية؟ طرح القضّية بهذه الصورة يجعلنا واعي برضورة إعطاء أهمية  تعرفه البالد العربية يف ذلك التاريخ مردُّ

قصوى لتحسس مظاهر الحراك يف البالد العربية عاّمًة من الداخل، وانطالًقا من العنارص الفاعلة املحّلّية، مع العلم أن هذه العنارص 

تتحرك بدورها يف عالقة تبعّية متبادلة مع القوى الخارجّية.

يتعّلق األمر إًذا بالتخّلص من القوالب الجاهزة، وبتناول القضايا البحثية من وجهة نظر أهلية، أي انطالًقا من الداخل، مع ضمان 

االستقاللية عن مقوالت اإلثنوثقافية الغربية التي - بالفعل - تمنع من التفكري بطريقة سوّية يف قضايا املجتمع العريب.

هذه  إنتاج  إعادة  ذلك  يتطلب  الغربية،  اإلثنوثقافية  أو  اإلثنوأروبية  واملفاهيمية  الرباديغمية  الهيمنة  من  التخلص  يحصل  وليك 

الربديغمات واملفاهيم وذلك بعد تفكيكها ونقدها؛ فإعادة َصْوِغها من داخل الواقع العريب مع األخذ بخصوصية املسارات املحلية لهذا 

الواقع. لذلك؛ يجد الباحث نفسه دائًما بصدد مساءلة الرتسانة املفاهيمية وتفكيكها، وإعادة َصْوغ موضوعات بحوثه بصورة تحميه من 

هذه الهيمنة، وتكون منطلقات بحوثه دائًما من داخل املجتمع ذاته. بذلك يحصل إنشاء معرفة أصيلة نابعة من أعماق املجتمع العريب. 

وهو عي ما ُيقصد بأهلنة املعرفة التاريخية التي ينُشد تحقيَقها باحثو مخرب "دراسات مغاربية".

القسم الثاين: مناقشات

و"التعابر". وهي مصطلحات  قبيل "األهلنة" و"التناهج"  بإضافة مصطلحات جديدة من  استفدت  حقيقًة،  الطاهر بن يحيى: 

التداخل. أشكركم جميًعا. ما سمعته يف املحارضات األوىل والثانية والثالثة  سّجْلتها، فصيغتها الرصفية سليمة وجميلة وتدّل عىل هذا 

ليس يل ما أضيف إليه؛ فهو مفيد. فما ورد يف املحارضتي األوىل والثانية يتعّلق باملغرب، وما ورد يف املحارضة الثالثة أثارين ومهّم. ودعوين 

أطرح جملة من األسئلة املهّمة مستغاًل هذه الفرصة؛ كيف يتعامل املؤّرخ اآلن يف هذا الّتيار الجديد أو هذه املدرسة الجديدة أو الّتوجه 
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الجديد مع وسائل حديثة؟ تعرفون أكرث مني أّننا نعيش الشفوية الثانية اليوم. لم نعد نعيش الشفوية باملنطق التقليدي. وهناك بحوث 

كثرية فرنسية وأمريكية يف هذا األمر. تجسد هذه الشفوية الثانية وسائل تواصل جديدة؛ مثل فيسبوك وتويرت وغري ذلك. أتساءل كيف 

يستغل املؤرخ تعليقات بعض السياسيي يف العالم عىل تويرت التي أثارت قضايا كبرية؟ هل فيها نوع من الصدقية؟ أم ال؟ وكيف يتعامل 

معها؟ ويجّرين هذا إىل أمر آخر، فمثاًل يف مرحلة الوضعية املنطقية يف القرن التاسع عرش كان يعتقد أّن األسطورة خرافة وال تدّل عىل 

يشء. لكن، نهتم بها اآلن بوصفها شكاًل من أشكال الوعي. أّما السؤال اآلخر فهو: هل التاريخ أو الخطاب التاريخي خطاب أيديولوجي 

بامتياز؟ أنا أطرح السؤال وأفّكر يف الذين سيؤّرخون للحرب العراقّية أو الواقع العراقي. َمْن هم يف السلطة اليوم سيؤّرخون لألحداث يف 

نِّية. فكيف  العراق انطالًقا من املنظومة الشيعية التاريخية، لكن توجد لألسف منظومة أخرى سياسية هذه املّرة جديدة هي املنظومة السُّ

سنقرأ تاريخ العراق يف هذه السنوات؟ األمر نفسه يصدق عىل سورية. بل أكرث من ذلك حتى بالنسبة إىل الثورة التونسية، ولو أّن األمر 

يكاد ال ُيذكر مقارنًة مع هذين املثالي. لكن سؤايل األسايس هو: هل سيظل التاريخ يف النظام؟ أم هو أواًّل خطاٌب أيديولوجي بالرضورة؟ 

وكيف نستطيع أن نتحدث عن خطاب تاريخي إذن يبتعد أقىص ما يمكن عن هذه االنتماءات والنزعات؟

النظرة  عن  ث  تحدَّ عندما  بنحادة،  الّرحيم  عبد  الدكتور  عىل  أطرحه  منهجيٌّ  سؤال  لدّي  وجيه.  دكتور  شكرًا  شوك:  أبو  أحمد 

أّنها تتكّون من جزئيتي تتمثالن باملستعمرين الذين كتبوا عن تاريخ املستعمرات والوطنيي الذين عاشوا يف  االستعمارية وأشار إىل 

الّثاين، عندما  الّسؤال  أّما  تأّثروا؟  أّي حدٍّ  التاريخ؟ وإىل  املستعمر يف كتابة  الوطنيون من منهج  أّي مدى استفاد  املُستعِمر، فإىل  كنف 

نتحدث عن التاريخ املحيّل بعد االستقالل وبحسب روايِتَك كتبه مؤرخون محرتفون، فهو: ما هي الخلفيات التأهيلية واملدارس الفكرية 

التي انطلقوا منها؟

يل مالحظة أسوقها للدكتور عبد الحميد هنّية. أعتقد أّن النظرة العاملية للتاريخ يجب أاّل تكون مغلوطة، هي ليست نظرة من أعىل 

إىل أسفل. بل هي نظرة تراكمية؛ فعندما ننظر إىل السياسة األمريكية وتطبيقاتها يف الرشق األوسط ننظر إىل مرتكزات السياسة األمريكية 

يف أمريكا وتأثريها يف الرشق األوسط. عندما نريد أن ندرس تاريخ سورية ندرس من الداخل وننظر إىل املؤّثرات الخارجية. إًذا، يجب أاّل 

تفهم النظرة العاملية بوصفها نظرة مفروضة عىل املحيّل من مركز معّي. لفت انتباهي أيًضا أّنك ذكرت أّننا نريد أن ننتقل من التاريخ العام 

أو التاريخ االجتماعي إىل التاريخ الفردي أو الفرداين، هل ترى أّن هذه نظرة ارتدادية؟ ألّن هذا املنطلق هو الذي انطلقت منه املدرسة 

املثالية وقضايا التاريخ البطويل لكّن اإلنسان هو إفراز للمجتمع املحيّل. فهل ندرس املجتمع؟ أم ندرس الفرد؟

سامر عكاش: يل مالحظة من خارج موضوع التاريخ. ذكر الدكتور وجيه أّن النظرية يف التأريخ هي غربّية فاملادة موجودة عندنا 

ر العلوم األنرثوبولوجية.  ولكن النظرية للتطوير أو النظر يف مناهج التاريخ غالًبا هي واردة من الغرب. يطرح ذلك نظرية معّينة يف تطوُّ

التاسع عرش  القرن  التنوير يف  بعد حركة  العلوم األنرثوبولوجية بصورة عاّمة  إذ عندما ظهرت  للتاريخ املحيّل،  نقدية  وهي طرحت فكرة 

لدراسات الشعوب األخرى ظهر من ضمن الدراسات األنرثوبولوجية مشاكل أخالقية يف التعامل مع اآلخر وطبًعا هم من أثاروا )الباحثون 

الغربيون( هذه املشاكل. وظهرت أزمة معرفية بالعلم األنرثوبولوجي. كيف يمكن لنا أن نتعامل مع اآلخر بهذه الطريقة االستعالئية؟ 

فعندما وجدوا أّن املجال لم يعد يسمح بالتعامل مع اآلخر باألسلوب االستعاليئ االستعماري القديم نفسه، ظهرت نظرية جديدة وهي 

نظرية الثقافة النسبية فهي املبدأ األسايس للثقافة النسبية؛ ألّن األوروبيي قالوا: لم نعد نستطيع أن نكون أسياد العالم، إًذا، نرتك كّل 

ًدا يف العالم، لذلك طرحوا مواضيع التواريخ املحّلية والدراسات املحلية  واحد يعيش يف عامله؛ فهم لم يستطيعوا أن يجعلوا اآلخر سيِّ

والثقافية النسبية التي أعطت املرشوعية لهذه الفكرة، لذلك أخذناها وأمعّنا فيها النظر، فنحن عزلنا أنفسنا عن أن نكون أسياًدا يف العالم.
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أو  للتطبيق يف مواطن  قاباًل  النباتيي. وربما يكون املوضوع  تفاعلت مع موضوع محمد حبيدة فعاًل بوصفي من  الكعبي:  نصري 

مواضع عربّية أخرى. رّبما ال ننتج يف الرشق العريب دراسات تعالج موضوعات األغذية عىل الطريقة األنرثوبولوجية، لكن سؤايل دكتور 

يحتاج إىل أن نقيس َمَديات تأثري املنظومة أو املؤسسة الدينية أو الرشعية يف خلق نظام غذايئ معّي؛ فاملعروف أّن املؤسسة الدينية لها 

مواقف من األغذية عىل مستوى التحريم والكراهة واالستحباب وتؤّثر كلُّ هذه املستويات يف خلق نظام غذايئ معّي يتفاوت من مجتمع 

إىل آخر. أنتقل برسعة إىل مداخلة الزميل العزيز الدكتور عبد الحميد، مظاهر التجديد يف البحوث التاريخية يف تونس. أخىش أن تكون 

جزًءا مّما عرفناه يف الرشق بشأن إعادة كتابة التاريخ مع كّل تحوُّل دراماتييك يف السياسة؛ أي ال شعورًيا مع كّل تحوُّل، تحاول الدولة أن 

تعيد كتابة التاريخ، أليّن سمعت عبارًة لم أفهمها بما يكفي وهي الَقْطُع، فرّبما ال شعورًيا تكون للدولة أو رّبما األمر هو عىل العكس تماًما.

إبراهيم القادري بوتشيش: أعجبت بمداخلة الدكتور وجيه الكوثراين وأعجبت أيًضا بمداخلة السيد عبد الرحيم. لكن وبطبيعة 

الحال عندي مالحظة. وهي أّن ما غّيب يف املداخلة هو ذلك الخيط الناظم بي اللحظات الثالث التي ذكرتها، بل أكرث من ذلك لقد 

ذهبت إىل أّن اللحظة الثالثة هي لحظة صدفة وقّدمت أمثلة عىل ذلك. أحسب أّن هذه اللحظات الثالث جرت أو تّم تناولها أو تّمت 

كتابة التاريخ املحيّل املغريب يف سياٍق يتمحور عرب خّطي متعارضي؛ الخّط األّول وهو الذي يمّثل اللحظة األوىل هو الكتابة األجنبية التي 

عالجت موضوع القبيلة ودافعت عن أطروحة التنازع بي املخزن والقبيلة، والرصاع بي املخزن والزاوية، والتناقض بي الرشع والُعْرف؛ 

بمعنى أّن هذا الخّط حاول أن يكّرس مفهوم االنفصال ما بي الدولة واملجتمع. وهنا تربز اللحظتان الثانية والثالثة بوصفهما طرًحا وطنًيا 

يحاول أن يبني هندسًة مجاليًة مغايرة للطرح األول فيبني عىل أساس أّن هناك مفهوم االتصال؛ اتصال القبيلة بالدولة، واتصال الرشع 

بالعرف، إىل غري ذلك. لقد ناقض كّل ما ذكرته املرحلة األوىل. هناك إًذا اتصال. ولكن نفهم هذا االتصال يف إطار هذا التعارض ما بي 

االستعمار أو الفكر االستعماري والفكر الوطني.

بالنسبة إىل األخ محمد حبيدة، وما ذكرته عن املغرب النبايت إىل غري ذلك - ونحن نعلم أّن تاريخ املغرب هو تاريخ مجاعات وأوبئة 

وكوارث وأزمات - أال يمّثل كرًسا لهذه الرتابة التي استخلص منها "بعض القواني"، وتحدثت حّتى عن نظرية ابن خلدون يف هذا املجال.

أّما األخ عبد الحميد فأهنِّئك عىل هذه املدرسة الجديدة الناشئة التي نتمنى لها حقيقًة التوفيق. لكن هناك طموحاٌت لها سقٌف 

بطبيعة الحال - ألنني جّربت هذه املسألة - هناك مشاريع، وهناك سقٌف نحّدده. ولكن أحياًنا ما يلزمنا هو تغيري البنيات وتغيري الذهنيات، 

ات يمكن أن  تغريُّ التونسية إىل  الثورة  أّدى االنتقال مثاًل من  املجتمع؟ وهل تغرّيت ذهنيته؟ وهل  تغريَّ  الفرد واملجتمع. فهل  فهناك 

نحّقق بها ما نريد؟ هل بإمكاننا اآلن فعاًل أن نسائل الذاكرة الوطنية بطريقة مغايرة للطريقة السابقة؟ ثّم قضية العوملة أو عدم التفاعل 

مع العوملة. مع ذلك، أعتقد أّنه يجب أن نتفاعل ألّن هذا التجديد إذا لم يكن باللغة اإلنكليزية وهي لغٌة فرضتها العوملة، كيف يمكن 

لهؤالء الطلبة أن يدرسوا أو يغريوا يف مناهج البحث التاريخي؟

محمد الطاهر املنصوري: سأحرص مداخلتي يف سؤال األستاذ محمد حبيدة، وأضّم صويت ملا ذكره األستاذ الكعبي؛ يجب أن يسمح 

لنا بفتح آفاق جديدة يف البحث، ملاذا نتناول هذه املواضيع يف طرق أبعد وأوسع؟ أواًل، لنا كتب الطبخ، البن خلصون، وكتب الفالحة إىل جانب 

املصادر التاريخية التقليدية، وكتب الحسبة؛ عندما نقرأ الشريزي مثاًل فهو يراقب يف األسواق، نعرف ما يطبخ السماكون والشواؤون وما 

إىل ذلك. وربما يف هذا اإلطار، أذكر حادثة شخصية حدثت يل: كنت قد نرشت مقالة حول استهالك العرب الثلج يف العرص الوسيط، وكانت 

يف األصل مداخلة يف ندوة، وعندما انتهيت من تقديمها، قال يل أحد األساتذة األفاضل يف الجامعة التونسية من أين أتيتنا بهذا؟ كيف 

كان العرب يستهلكون الثلج؟ كأّن املقالة خيال وليس واقًعا. فأرسلت املقالة إىل مجلة "الغذاء والتاريخ" Food and History يف فرنسا، 

وعرضتها عىل هيئة التحرير. وكان الرد: "نرسل لك تهاين هيئة التحرير، وعىل الرغم من أّن املقالة ال تهّم التاريخ األورويب، قررنا نرشها". 

نالحظ أّن هذه املواضيع جديدة عىل املؤرخ العريب. وعىل الرغم مّما يمكن أن أسميه مظاهر التجديد، مازال املؤرخ العريب يلوك مواضيَع 
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اللباس. وهو  قديمة. مثاًل عندما نقرأ ابن قتيبة "كتاب األرشبة واألطعمة" وما إىل ذلك، وهناك موضوع آخر إىل جانب األغذية، هو 

موضوع مهم جًدا يف هذا اإلطار.

أشكر السادة املتدخلي. وأعّقب عىل ما قاله الزمالء بأّن هذا املجال تجديدي يف مجال األغذية ودالالت ذلك. يف  عمار السمر: 

املرشق يوجد مثل هذا؛ فاملصادر التاريخية حافلة باملعلومات، وحتى الغربيون لم يكونوا مؤرخي بل كانوا رحالة، مثاًل تاريخ حلب الطبيعي. 

ويف العرص العثماين تعّج الوثائق واملحاكم الرشعية بهذه األخبار. قال الدكتور املنصوري نحن يف حاجة إىل هذه املواضيع، ال بد أّنها مواضيع 

جديدة. تماًما، هناك حاجة إىل دراستها. ولكن نحن اآلن أّمة تمّر بمرحلة أزمة. أليس كذلك؟ وكما قال أحدهم، هذه األوقات العصيبة هي 

فرتة مهمة لظهور فلسفة جديدة يف التاريخ. وأعتقد أّن املؤرخي من أقدر الناس عىل الكتابة وتحليل الواقع. كيف وصلنا إىل هذا؟ وكيف 

نخرج منه؟ وأربط هذا بمداخلتي كيف نوصل رأي هؤالء الذين هم أقدر عىل فهم األزمة؟ وكيف وصلنا إىل األزمة؟ وكيف نخرج منها؟

محاسن عبد الجليل: يف الحقيقة لدّي ثالثة تساؤالت. تحّدث الدكتور عبد الرحيم بنحادة عن ثالث لحظات. وبحسب فهمي 

اللحظتان األوىل والثانية متزامنتان، أو بينهما تقاطع، ثم اللحظة الثالثة. لكن، عىل الرغم من أّن الدكتور بنحادة تحّدث عن سمات 

مشرتكة أو قواسم مشرتكة، أرى أّنها تطورت خارج األكاديمية وربما يعطي ذلك مناهج مستقلة، هل طورت هذه املدرسة مناهج مستقلة؟ 

وكيف كان تأثري املنهجي يف اللحظة التي تلت؟ هل انرصفت تأخذ من اللحظة األوىل التي تلت والتي قّدمتها أواًل؟ أم كان للمؤرخي 

الجماعة ومناهجهم تأثري يف ما بعد االستقالل؟ أّما التساؤل الثاين فأطرحه عىل الدكتور هنية الذي تحّدث عن الفرد والفردانية. هل 

تقصد التاريخ من أسفل واالهتمام بمناهج األنرثوبولوجيا، والسوسيوسيكولوجي؟ أم منهجًيا قّدمتم جزًءا من ميكروستوريا لالهتمام 

بدراسات الفرد؟ أم التاريخ من األسفل؟

هناك أيًضا حديث عن املركزية األوروبية واملركزية األمريكية. وتحّدث الدكتور سامر عن الثقافة النسبية. أين موقع دراسات التابع يف كل ذلك؟

نارص الدين سعيدوين: أقول لألستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحيم، يف الحقيقة كان بحًثا مرّكزًا وشاماًل وأعطى صورة متكاملة. 

ماذا كان دور روبري مونتاين يف قضية الظهري الرببري؟ ربما جاك بريك Jaques Berque وأبوه أوغستي بريك Augustin Berque وهو 

املنّظر واملسؤول عن املكاتب االستعمارية يف الجزائر؛ ولخمس وعرشين سنة. وابنه جاك ولد يف فرندا يف الجزائر. وعّد نفسه جزائرًيا. لقد 

انزعجت منه، عندما كنت يف تونس مع محمد الطالبي ورأيت ترصفات جاك بريك رحمه الله. لكن األبوية املطلقة، وهنا أقول قد تصّح 

هذه األفكار أساًسا عىل أوغستي بريك، ألّن أباه جاك بريك يف الواقع، له توّجه مرشقي فقد نوًعا ما. ولكن هل يمكن أن نعّد املونوغرافيا 

التقليدية ردة فعل عىل النظرة االستعمارية؟ أم أّنها كانت استمرارًا لتقاليد مغربية قديمة؟

أّما األستاذ حبيدة ففي بحثه نظرة جديدة منعشة للبحث التاريخي. لكن أتساءل وأقول لنا أدب األطعمة واألرشبة، ابتداء من العقد 

الفريد وغريه. بإمكاننا أيًضا أن نستخدم كتب الرحالت والرتاجم والنوازل. أعود إىل مداخلة الزميل الدكتور عبد الحميد هنية، وأقول: 

نعمل يف مرشوع  كّنا  فلورنسا ويف روما، عندما  الحميد هنية يف  الدكتور عبد  التونسية، وشاركت مع  املدرسة  الواقع هناك تجديد يف  يف 

الوقف. ويف تونس أيًضا، وكان هناك تجديد يف الواقع. لكن، أرى أّنك تنطلق من طموحات، وأنا أنطلق من إحباطات. عندنا أرى سجوًنا 

معرفية؛ فنحن يف الجزائر يف زنزانات معرفية، والسجن هو ألطف بكثري من الزنزانة كما تعرف. هنا نجد أّن فكرة األهلنة جميلة ومعربة. 

وأعود إىل ما أثاره الدكتور إبراهيم. نحن يف املغرب العريب نواجه سجًنا كبريًا. هو سجن التصور الفرنكفوين. ملاذا ال ننفتح كما املشارقة عىل 

الثقافة األنجلو سكسونية بوصفها مطلًبا عاملًيا. وهذا ما نالحظه اآلن فهذا الجانب عاجز، ويعاين عقدة داخلية مستعصية، أفهم هذه 

اللغة وأستعملها، ولكن ال أستطيع أن أتكلم هذه اللغة التي أصبحت عاملية. فنحن املغاربة يف الجزائر وتونس واملغرب مع اكتسابنا البعد 

الفرنكفوين، وهو أسايس وجّيد، علينا كذلك أن نأخذ مقاربة لتجديد املعرفة، ولكن تجديد املعرفة أساسه تفعيل التاريخ املغاريب من خالل 

رؤية عاملية تستوعب املكاسب الفرنكوفونية والطموحات األنجلو سكسونية.
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وجيه كوثراين: يف مداخلتي سؤاالن؛ أحدهما للدكتور عبد الرحيم، حول املونوغرافيا؛ فمن خالل تجربتنا بوصفنا مدريس تاريخ 

ومرشفي عىل رسائل ماجستري ودكتوراه، وبوصفي مسؤواًل ومديرًا لإلصدارات العلمية للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، زادت 

خربتنا؛ فهناك مشكلة يف هذه الدراسات املونوغرافية. وأنا أتعامل معها كمحظور. ألّن هناك توّجًها لهذه الدراسات نحو الدراسة الكمية 

م لنا أرقاًما تقرأ هذه األرقام، وبعض الخالصات التي يصعب إعادة تركيبها يف نص ذي معنى تاريخي  الجزئية التي ال تقول شيًئا، تقدِّ

نعتذر عنها. وأضّم صويت لصوت  بالطبع هناك مشكلة أخالقية فلسفية معرفية. هل ننرش هذه املخطوطات؟ أم ال؟ برصاحة  فلسفي، 

فهذه  العريب.  النهوض  مرشوع  يف  الدور  إبراز  املركز  مهمات  ومن  فلسفية.  اجتماعية  فكرية  علمية  وظيفة  لها  فليست  السمر  الدكتور 

بأّنها جزئية جًدا، وليس لها وظيفة فلسفية فكرية اجتماعية يف املجتمع.  الدراسات املونوغرافية تعاين مشكلة؛ مشكلة معرفية تتمّثل 

املنهج؛ فكّل كتابه قائم عىل مونوغرافيات ودراسات  الذي استخدم هذا  بعد بروديل  املونوغرافيا.  ويذّكرين هذا بسوء استخدام منهج 

كمية، وهذه مشكلة منهجية فعاًل تحّدت الجامعات الفرنسية. وقيل بعد بروديل إّنه قام بإعجاز، بأطروحة دكتوراه الدولة. فأصبح من 

الصعب عىل الطالب ما بعد بروديل إنجاز أطروحات مثله. فكيف يمكن الدمج بي الدراسات املونوغرافية الجزئية التي يتحمس لها 

الدكتور عبد الحميد هنية يف مركز دراسات مغاربية، لكن لم تصل هذه الدراسات الجزئية لتقوم بدورها النهضوي الذي تطمح إليه هدًفا 

كبريًا. ستنرش لكن يف حدود مئة إىل مئَتي قارئ. وهذه مشكلة فعلية كيف يمكن حّلها؟

كيف ننطلق من الدراسات املونوغرافية، إىل أن تصبح هذه الدراسات تركيبية. أّما مداخلة محمد حبيدة املهمة جًدا واملثرية لالهتمام، 

فهناك جدل وأخذ وعطاء بينها وبي البيولوجيا. تطرح هذه الدراسات التاريخية حول الغذاء أيًضا محاذيَر مثل هذه الدراسات؛ ألّن النظريات 

البيولوجية تتغري، وال أدري إذا كانت تتغري بفعل دراسات تاريخية، بخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، يقومون بدراسة مرحلة تاريخية 

معينة كان الغذاء السائد فيها نباتًيا، فيستنتجون بيولوجًيا أّن الغذاء النبايت أفضل لجسم اإلنسان. هناك دراسات تتابع هذه املواضيع. وهناك 

دراسات اآلن يف الواليات املتحدة ترى أّن املرحلة التأسيسية للمرحلة البيولوجية للجسم هي مرحلة لحمية وليست املرحلة النباتية، فليس لها 

عالقة بالكوليسرتول، وليس لها عالقة بالذبحة القلبية؛ فالذبحة القلبية هي نتاج أكسدة الخاليا، ويوجد عوامل كثرية لذلك تؤدي إىل رسطان 

أو ذبحة قلبية. وأكسدة الخاليا لها عوامل معقدة، ليس سببها تناول اللحوم بالرضورة. طبًعا إىل جانب أكل النبات. فالدراسات التاريخية التي 

يعتمد عليها ضمًنا من النظريات البيولوجية، خطرية جًدا؛ ففي مرحلة يقولون يجب أكل النبات ويف مرحلة أخرى يقولون يجب أكل اللحوم.

أبدأ من سؤالك عن الخوض يف الجزئيات؛ بالنسبة إىل الكتابات املونوغرافية املغربية أخذت يف الحسبان  عبد الرحيم بنحادة: 

الجزئيات واإلغراق فيها؛ فربُط ما هو محيل بما هو وطني، وما هو إقليمي. أقّدم مثالي عىل ذلك: ال أريد أن أتكلم عن أحمد التوفيق، 

فالكّل يتكلم عنه. ولكن أريد أن أتكلم عن أطروحة العريب مزين، وأطروحة أحمد بوشارب. فأطروحة العريب مزين تناولت منطقة يف 

الجنوب الرشقي املغريب، هي منطقة تافيالت. ولكن عندما كان يدرس هذه املنطقة، كان يأخذ يف الحسبان التطورات الحاصلة، عىل 

مستوى الوطن ككّل. وكان يربط مثاًل األزمة التي عرفتها منطقة الجنوب الرشقي املغريب بالوجود الربتغايل يف أكادير يف القرن السادس 

اينولتان كان يستحرض االستعمار  التوفيق عندما كان يدرس  بالنسبة إىل أحمد  نائية.  الربتغايل يف منطقة  الوجود  أّثر هذا  عرش وكيف 

األورويب، وحرب تطوان، وما ترّتب عنها سنة 1860. بل كان يدرس هذا املجال مع ما هو وطني. بالنسبة إىل أحمد بوشارب نجده ال 

يكتفي بدراسة هذه املنطقة الصغرية عىل املحيط األطليس زمن االحتالل الربتغايل، بل يدرسها يف إطار تاريخ اإلمرباطورية الربتغالية، ويف 

إطار التوسع االستعماري الربتغايل. وهذا الهاجس، أي هاجس الربط بي املحيل واإلقليمي، كان مالزًما لكل األعمال التي أنجزت يف 

مجال التاريخ املحيل.

يف ما يتعلق بروبري مونتاين، وعالقته بالظهري الرببري، أظن أّن الظهري الرببري جاء يف إطار مسلسل، بدأ بدراسات عن القبائل 

واألعراف واإلسالم والزوايا، يف املغرب. وصادف أن صدر كتاب روبري مونتاين مع صدور الظهري الرببري. ولم يكن روبري مونتاين سوى 
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حلقة يف هذه املسلسل. لقد استثمرت إدارة الحماية الفرنسية دراسات ميدانية وبحوًثا سابقة عن روبري مونتاين، أّما عن جاك بريك فهو كما 

قلت أكرث من جاك بريك واحد، هناك جاك بريك األول الذي كان مراقًبا مدنًيا، وهناك جاك بريك الباحث، وهناك جاك بريك املسترشق 

واملعجب بالرشق. وعندما نستعرض كتابات جاك بريك من البداية إىل النهاية، نقول إّن هذا تحّول ظاهر يف كتاباته. التاريخ املحيل أو 

التاريخ املحيل الذي أنجزه من أسميتهم باملؤرخي الجماعة كان ردة فعل عىل االستعمار وردة فعل عىل الظهري الرببري، فكانت القضية 

قضية هوية، وتأكيد الثقافة املغربية، واإلنسان املغريب، والدولة املغربية. ولكن يف الوقت نفسه كان يظهر هذا يف مقدمات كتب هؤالء 

الوطني  التاريخ  كتابة  املحلية، خطوة يف  التواريخ  كتابة  أّن  ويرون  الوطني،  التاريخ  كتابة  الجماعة. كان هؤالء يستشعرون  املؤرخي 

الشامل، ويظهر يف كتاب سوس العاملة الذي وضعه املختار السويس، وهو كتاب يعّد بمنزلة مقدمة ملؤلفه الجامع املعسول. لم يكن 

بوسعي، الربط بي املالحظات الثالث. بالتأكيد هناك ترابط قوّي، ونظرًا لضيق الوقت لم أوضح ذلك بما يكفي.

محمد حبيدة: يرّسين هذا التفاعل الجميل. عندي ثالث إجابات وتساؤالت تتقاطع فيما بينها. الدكتور نصري، والدكتور القادري.

القضية فعاًل هناك محرمات. وهذه املسائل واردة يف الدراسة. ثم إّن املجاعات تكرس القاعدة يف هذه املسألة. ويمكن مقاربة هذه 

املسألة مّما قاله كلود ليفي شرتاوس Claude Lévi-Strauss. واملدخل جميل جًدا لدراسة هذا املوضوع من كتاب أصل آداب املائدة. 

يقول إّن املائدة والطعام هي مكان ومرآة تعكس تناقضات املجتمع. وعند املجاعات يصبح املغاربة الحمي. ولحم الخنزير محظور أصاًل. 

ولفهم هذه القضية ال بّد من الرجوع إىل مصادر ال لبس فيها.

كتب  أّن  هي  األساسية  فاملالحظة  الفالحة؛  وكتب  الطبخ،  كتب  بخصوص  املنصوري  الطاهر  السيد  ذكرها  التي  الثانية  املسألة 

الطبخ تلقي الضوء عىل طعام علية القوم واألعيان وخاصة الخاصة، بينما النتف التي نتصيدها من هنا وهناك هي التي تمّكننا من فهم 

طعام العامة، والرشائح العريضة للناس.

عبد الرحيم بنحادة: كتب الطبخ هي كتب لحمية بامتياز؛ فكّل الوصفات هي وصفات لحمية.

محمد حبيدة: ولكّنها تلقي عىل جانب بسيط وجزيئ من واقع املجتمع. ألّن األسايس ما يقوله بروديل "هذا يشء آخر"، ولكن، صحيح 

املجتمع فيه العامة وفيه الخاصة. أّما القضية األخرية، كما يطرحها األستاذ وجيه فالسؤال وجيه فعاًل. يف الواقع ال أقّدم وصًفا يف هذا 

البحث، وإّنما محاولة لتقديم معاينة وتفسري. ولكن كما ذكرت هي مهمة. فالبيولوجي يف نهاية املطاف ال ينصح املرء بأن يقترص عىل النبات، 

أو يأكل اللحم فقط. تتعلق املسألة بجسم اإلنسان الذي هو مثٌل أعىل. إذا كان املرء يتحرك يف حياته اليومية ويحرق ما يستهلكه، فله أن 

يأكل ما يشاء. ولكن إذا كان ال يتحرك كثريًا، فمن مصلحته أن يبتعد عن اللحوم. هذه هي القاعدة األساسية التي يرّكز عليها البيولوجيون.

وجيه كوثراين: أقرتح فصل علم البيولوجيا عن علم التاريخ، حتى ال يكون هناك تأثريات سلبية يف الطرفي. ولكن ال أدعو إىل 

وقف الدراسات األنرثوبولوجية عىل الغذاء. ولكن، يتعلق التحذير باستخدام معلومات تاريخية جزئية، لصحة الناس.

عبد الحميد هنية: سأحاول أن أجيب عن بعض األسئلة املطروحة؛ هناك سؤال طرحه الدكتور الطاهر بن يحيى حول ما إذا كان 

التاريخ خطاًبا أيديولوجًيا. أقول إّن املؤرخ مهما كان هو إنسان، وهو رجل يمكن أن ينعت باألحول، لديه عي تنظر إىل الحارض واألخرى 

تنظر إىل املايض. فهو دائًما يقرأ املايض متأثرًا بحارضه، وبذاتيته. لكن هنا تظهر حرفية املؤرخ؛ فكّلما كانت حرفّيته عالية، استطاع أن 

يجعل تأثري الذات ضعيًفا، فيكون التاريخ الذي يكتبه قريًبا من الواقع ال أكرث، أي ليس الواقع بعينه. لذلك يمكن القول إّن املؤرخ ال 

يستطيع أن يكون موضوعًيا بصورة كلية، وال أعتقد أّنه من املمكن القول إّن هناك موضوعية مطلقة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

بالنسبة إىل الدكتور أحمد أبو الشوك، أوافق تماًما التدقيق الذي ذكره بشأن "تاريخ العاملية". لكن الذي أردت الرتكيز عليه هو أّن 

الكتابات التي تخص سورية مثاًل والقائمة عىل املركزية األمريكية أو املركزية األوروبية تخضع دائًما إىل أجندات خاصة بهذه املناطق. وعندما 
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يشري إىل "اإلحاطة املعلوماتية"، فإّن الكتابات األمريكية واألوروبية ال توضع أساًسا لفهم املجتمع املعني بالدراسة بقدر ما توضع من أجل 

خطط سياسية. لهذا أقول إّن هذه الدراسات القائمة عىل املركزية األمريكية أو املركزية األوروبية تمنعنا يف معظمها من أن نفهم مجتمعاتنا. 

ولكن ال أدعو إىل التخيّل كلًيا عن هذه الدراسات، فهي موجودة لنقرأها وننقدها ونعيد تفكيكها، ونستفيد منها. لكن ال ننطلق منها وال 

نجعلها مسيطرة علينا يف فهم واقعنا. ليك نفهم واقعنا، ننطلق دائًما من الداخل ومن التصنيفات املحلية، ومّما يصدر عن الفاعلي املحليي.

يفتح  أن  شأنه  من  جديد،  مبحث  فهو  وبالفردانية.  بالفرد  االهتمام  حقيقة  بشأن  الشوك  أبو  أحمد  الدكتور  بسؤال  يتعلق  ما  يف 

آفاًقا بحثية أخرى، عالوة عىل كونه مبحًثا مرتبًطا بالطلب االجتماعي يف الوقت الراهن، وذلك لفهم فعل األفراد يف الواقع السيايس 

واالجتماعي. واالهتمام بموضوع الفرد وتاريخ الفردانية يف وقتنا الحارض نابع من إرادة التخيل عن النظرة اإلجمالية والقرصية التي كانت 

الفرد  إّن "اإلنسان هو إفراز للمجتمع" األفضل أن نفهم املجتمع انطالًقا من  تفرضها الطغمة املاركسية والبنيوية. وعوض أن نقول 

والفاعل االجتماعي. ثم إّن العامل اآلخر الذي جعل الباحثي بصورة عامة يعتنون بالفرد والفاعل االجتماعي هو بلوغ العوملة إىل درجة 

قصوى بخاصة بداية من الثمانينيات يف القرن العرشين.

ذكـرت الدكتـورة محاسـن عندمـا تحدثـت عـن امليكروسـتوريا، والتاريـخ مـن أسـفل... إلـخ. نعـم هـذا املنهـج الـذي ننعتـه بــ 

"األهلنـة"، يسـتفيد مـن كّل التجـارب التـي سـبقته؛ مـن ذلـك تجربـة امليكروسـتوريا اإليطالية، ونقـد االسـترشاق إلدوارد سـعيد، وما 

قّدمـه كليفـورد غريتـز مـن تأكيـد رضورة إعطـاء األولوية واالنطالق مـن نظرة األهـايل، بخاصة عندما يقـول إّن الباحث يجـب أن يوّجه 

نظـره انطالًقـا مـن كتـف الفاعـل، لـيك يـرى كما يـرى الفاعـل، وحتى ال يفـرض عىل الفاعـل الذي يدرسـه رؤية تـأيت من الخـارج. لقد 

وّظفنـا كّل هـذه املناهـج حتـى نتخلص مـن اإلثنومركزية مهمـا كان مصدرهـا. فاإلثنومركزية ليسـت بالـرضورة أوروبيـة أو أمريكية فقط. 

أحياًنـا هنـاك إثنومركزيـة داخليـة عنـد العـرب أنفسـهم. ويف بلـٍد واحـد نجـد إثنومركزيـة حرضية مدينيـة ضد األريـاف. ويف داخـل العالم 

األورويب نجـد إثنومركزيـة يف بلـد معـّي تكـون موجهـة ضـد بلـد أورويب آخـر. واألمثلـة عىل ذلـك متعددة.

أّما تخّوف الدكتور نصري الكعبي فال أساس له. فالقطع الذي أتحدث عنه يتعلق بالخروج من سجن الدولة وذاكرتها. بحيث أصبح 

املؤرخ يدرس الدولة بوصفها ظاهرة اجتماعية وموضوًعا مستقاًل بذاته ال كما كان سابًقا يتناولها وكأّنه عنرص فاعل فيها.

يف خصوص مالحظة الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، أشاطره الرأي، بخاصة عندما يتحدث عن السقف بالنسبة إىل الطموحات. 

نعم للتغيري حدود ورشوط يجب أن تتحقق أواًل حتى يحصل التحّول. مثال ذلك عندما ننرش أعمالنا وال نجد كيف نوزعها )وهي املشكلة 

التي أثارها أيًضا الدكتور وجيه كوثراين(، ذلك أّن التوزيع يف تونس ضعيف. لذا عملنا عىل نرش أعمالنا مع زمالئنا يف املغرب األقىص ويف 

الجزائر، وذلك حتى نتجاوز ولو جزئًيا معضلة النرش.

ويف خصوص النقلة التي أّمنتها الثورة التونسية يف ما أنجزنا يمكن أن أسوق الحالة التالية. كّنا نقدنا يف بحوثنا اإلثنومركزية األوروبية 

ألّنها تمنعنا من أن نفهم تاريخنا؛ ففي فرنسا مثاًل نجد صّدا كبريًا من بعض الزمالء الذين نتعامل معهم هناك، بخاصة عندما نتحدث عن 

وجود حادثة مبكرة يف العالم العريب بصورة عامة ويف البالد التونسية بصورة أخص. نريد أن نؤكد بذلك أّن الحداثة ليست أوروبية املنشأ، وأّن 

هنالك حداثة أو حداثات أخرى من نوع آخر تنشأ يف العالم غري األورويب، وأّن إمكانية التغيري واإلبداع واردة يف العالم غري األورويب. وذلك 

خالًفا ملا ذهبت إليه الدراسات القائمة عىل اإلثنومركزية األوروبية والتي ال ترى حراًكا يف العالم إاّل ويكون بالرضورة مصدره أوروبا. عندما 

اندلعت الثورة التونسية وبينت كيف أّن التغيري يمكن أن ينطلق من داخل العالم العريب، أقول إّن الربيع العريب يف تونس أسعفنا وبّي أّن 

الحراك يمكن أن يحصل أيًضا يف داخل العالم العريب، وأّن مصدر الحراك ليس بالرضورة الخارج )أي أوروبا(. وزماليئ يف فرنسا اللذين كانوا 

يرون عكس ذلك إىل حد الثورة التونسية، غرّيوا رأيهم، وأصبحوا يقبلون بفكرة الحراك والتغيري يف العالم غري األورويب. لهذا يمكن القول 

انطالًقا مّما سبق إّن الثورة التونسية أوجدت منعرًجا إبستمولوجًيا )أي معرفًيا(.
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الجلسة الثالثة: تاريخ املهّمشني
)رئيس الجلسة: عبد الرحيم بنحادة(

القسم األول: املداخالت

نواصل أعمال هذه الندوة املهمة، ومحور هذه الجلسة هو املجاالت املهمشة يف الكتابة التاريخية العربية. فما هي هذه املجاالت؟ 

وكيف تّمت مقاربتها يف الكتابات العربية؟ وما هي املشكالت املنهجية التي تواجه الباحث/ املؤرخ يف تناول هذه املواضيع؟ لعل هذه األسئلة 

هي التي شغلت محمد الطاهر املنصوري وإبراهيم القادري بوتشيش ونجالء مكاوي، ولعلنا سنستمع منهم إىل إجابات عنها يف مداخالتهم.

(1( Mohamad Tahar Al Mansuri  |  محمد الطاهر املنصوري

املجاالت "املهملة" يف الكتابة التاريخية العربية

تشكو الكتابة التاريخية يف العالم العريب من عدة نقائص متفاوتة من جهة إىل أخرى، وتشمل هذه النقائص املناهج واملواضيع. 

تطورت الكتابة التاريخية يف الغرب قبل الحوليات ومعها، وشملت التطورات التاريخ الغريب وغري الغريب يف الجامعات الغربية من حيث 

املنهج واملواضيع. ولعل أبرز التطورات جاءت مع مدرسة الحوليات التي ترى أّن التاريخ شمويل. فهو تاريخ شمويل بمواضيعه وبمصادره 

وبمناهجه. فليست هناك مواضيع محّرمة، أو مواضيع "خسيسة" تعتني بالهوامش، عىل عكس املواضيع "النفيسة" التي تعتني بعلية 

القوم وصفوة الناس وتعالج الحوادث اإليجابية التي تتبناها املجتمعات وتصطفيها الذاكرات. كما هو تاريخ شمويل بمصادره، إذ ال يوجد 

مصدر قابل لالستغالل، وآخر ال قيمة له. وهو شمويل بمناهجه، فالتاريخ يجب أن يكون منفتًحا عىل مختلف العلوم لدراسة الظواهر 

التاريخية عىل اختالف أنواعها.

برهنت عىل جدواها  التي  الحديثة  املناهج  السعي لالستفادة من  وإّنما هو  للغرب،  استتباًعا  الغربية  املناهج  وليس االعتماد عىل 

وأهميتها يف دراسة تاريخ الغرب، وسمحت للمؤرخ الغريب بتوسيع أفق البحث التاريخي من حيث املناهج واملواضيع.

إّن املوقف الرافض للمناهج الغربية، واملتسرت بمشاعر دينية وقومية، يعرّب عن عدم اطالع وعدم إدراك لقيمة املناهج، وهو يسقط 

يف أغلب األحيان فيما سميته يف مقدمة ترجمة كتاب التاريخ الجديد)2) بعملية تبييض التاريخ.

أستاذ يف برنامج التاريخ، معهد الدوحة للدراسات العليا، قطر.  1
Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies, Qatar.

جاك لوغوف)مرشف(، التاريخ الجديد، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم ومقدم(، عبد الحميد هنية )مراجع( )بريوت: منشورات املنظمة العربية للرتجمة، 2007(.  2
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العادات  ثقل  وبحسب  الغربية،  التأثريات  بحسب  العريب،  العالم  جهات  بي  متفاوتة  التاريخية  الكتابة  تبدو  املنطلق،  هذا  فمن 

نقّسم  أن  ويمكن  قصد.  غري  عن  أو  قصد  عن  "مهملة"  أو  "مرتوكة"  تبدو  املواضيع  من  جملة  هناك  أّن  حتى  واملعتقدات،  والتقاليد 

املجاالت البحثية التي علينا أن نخوض فيها حتى نحولها إىل إطار فكري إضايف ملا هو موجود، إىل ثالثة مجاالت:

أواًل: املجال االجتامعي

يمكن أن نسّلط الضوء عىل عديد الرشائح االجتماعية التي يلفها الحارض بالصمت، ويسكت عنها املايض، وال تذكرها املصادر إاّل 

بصفة عرضية مثل: الهامشيي عىل اختالف أنواعهم مثل الرعاة وقطاع الطرق والبغايا واملتسولي وعمال املوانئ والنساء... توفر املصادر 

معلومات ضنينة، ولكنها تسمح بالبحث وبرتكيب صورة عن املجتمع من خالل دراسة هوامشه.

كما يبقى موضوع األقليات عىل اختالف أنواعها مجااًل للبحث الجدي مثل مسألة السود يف التاريخ العريب اإلسالمي )ذلك أّنه 

املوضوع(،  دراسات جادة يف  توجد  فإّنه ال  الحضارة اإلسالمية،  واللون يف  العرق  Bernard Lewis حول  لويس  برنار  دراسة  باستثناء 

ومسألة العبودية وتجارة العبيد. إضافة إىل ذلك يبقى موضوع أهل الذمة من املواضيع التي أسالت كثريًا من الحرب، ولكنها تميزت بتناظر 

يف املواقف. فالدراسات االسترشاقية )ستيلمان، وبريملان Perelman، وبات يور Bat Ye'or، وبرنارد لويس وغريهم( تبحث عن الجوانب 

أّما الدراسات العربية فتسعى إىل تبييض وضع أهل الذّمة، وتقديم  السلبية يف تاريخ أهل الذمة يف عالقتهم باملجتمعات اإلسالمية؛ 

الجوانب اإليجابية يف هذه العالقة. فلَم ال ننظر إىل املسألة عىل نار هادئة، ونربز الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية يف هذه العالقة، 

بأقالم عربية، أو كما يقال كتابة التاريخ من الداخل من دون الخوف من النعت باالسترشاق أو التكفري؟

أّما مسألة الجنس يف التاريخ العريب اإلسالمي والهوس الجنيس الذي نراه يف الرتاث اإلسالمي، فيكفي بأن نقرأ كتابات النفزاوي 

والتيجاين والتيفايش والسيوطي، والتي نرشت عدة مرات، وترجمت إىل لغات مختلفة، لرنى العناية التي أوالها البعض من الكتاب يف 

العرص الوسيط لهذا املوضوع، وقد عرّب عنها جمال جمعة باأليروتيكا العربية. فهذا املوضوع االجتماعي يبقى من املواضيع التي يصعب 

ولوجها بال خوف، فهي ال تختلف عن املقّدسات.

أضف إىل ذلك أّنه يمكن مراجعة تواريخ حركات التحرر وعالقة الشعوب باالستعمار. وهي من املواضيع الحساسة التي قد تكشف 

عن عالقات وسلوكات مخالفة ملا هو مألوف يف التاريخ الرسمي. وكما يقول مالك بن نبي "ال يمكن أن يكون هناك استعمار، إذا لم 

تكن هناك قابلية لالستعمار".

كما يمكن النظر يف كتب الطبقات، ال فحسب من حيث هي مصادر ملعرفة النخب االجتماعية والعلمية وغريها، وإّنما أيًضا لدراسة 

الحياة اليومية للناس من خالل تلك املعلومات العرضية املنبثة يف عرض الحديث عن النخب، والتي يمكن أن نتسقط منها أخبار املجتمع، 

ليس من خالل نخبه وإّنما من خالل عالقة هذه النخب ببقية عنارص املجتمع. فقد سبق يل أن تناولت عالقة العلماء بامللكية العقارية 

يف  سحنون  مثل  و"عبيدهم"  "غلمانهم"  مع  تعاملهم  يف  للعلماء  أخرى  صورة  عن  أكشف  أن  استطعت  ذلك  خالل  ومن  إفريقية،  يف 

القريوان وغريه)3).

3 Tahar Mansouri, "Les 'Ulamā' et la propriété foncière en Ifrīqiya (Ier-IIIe/VIIe-IXe siècles)," Revue des mondes musulmans et de la 
Méditerranée, 126 (Novembre 2009), accessed on 9 / 4 / 2016, at: http://remmm.revues.org/6421

http://remmm.revues.org/6421
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الزواج والوالدة  العبور مثل  بمحطات  أيًضا يف هذا املجال طرق مواضيع تتعلق باألكل واللباس واألفراح، أو ما يسمى  يمكن 

واملوت... مع أّن هذه املواضيع قد تناولها بصورة محتشمة املؤرخون العرب )حبيدة، وبوتشيش، واملنصوري...(. وتكشف هذه املواضيع 

عن األوضاع االقتصادية، وعن شبكات العالقات االجتماعية وتكوينها، أحياًنا، ما يسميه ابن خلدون العصبية. وتكشف عن قضايا 

ذهنية مثل الحالل والحرام أو املوانع التي قد تعرتض الناس يف حياتهم بسبب املحرمات الغذائية أو غريها. وتتعدد املجاالت االجتماعية 

التي تحتاج إىل حرفة املؤرخ، وهي تلك املسائل التي تتعلق بالكوارث وكيفية فهمها الناس )انحباس األمطار أو الجوائح األخرى مثل 

الجراد وغريه( وهو ما يحيلنا عىل تاريخ الذهنيات، وهو من الحقول التي ال تزال بكرًا يف تاريخنا العريب، ولكّنها تحتاج إىل التسلح بعدة 

علوم رديفة مثل علم النفس واألنرثوبولوجيا التاريخية. وهي من الحقول التي ال يتفطن إليها املؤرخون الكالسيكيون، بل ربما يرونها 

من املواضيع التي ال عالقة لها بالتاريخ. وكثريًا ما نسمع أّن املؤرخ ال يمكن أن يكون عاملًا بغري التاريخ، والحال أّن األمر ال يقتيض من 

املؤرخ تخصًصا آخر، وإّنما يمكنه اعتماد مناهج العلوم األخرى وأساليبها ونتائجها، واالستعانة بها لتفسري الظواهر التاريخية موضوع 

بحثه. يظل املؤرخ مؤرًخا وإن امتدت يده إىل علوم تبدو بعيدة عن التاريخ. لنطمنئ حول مسار التاريخ ومصري املؤرخ.

ثانيًا: تاريخ اآلخر

إّن عزل التاريخ العريب عن تاريخ األمم األخرى، ودراسته كما لو أنه تاريخ نقي وله خصوصيته، هي من املربرات الواهية. فليس 

هناك تاريخ نقي، وليس هناك تاريخ خاص بأّمة من دون تفاعل مع األمم األخرى املجاورة القريبة والبعيدة. والتاريخ العريب أكرث التواريخ 

كثافة من هذه الناحية. فهو تاريخ مبني عىل إرث قديم، إذ ال أحد ينكر دور الشعوب املغلوبة يف صناعة التاريخ العريب، بل ربما يف إعطائه 

إّن  العاملي، من خالل دراسة اآلخر.  التاريخ  أيًضا يف سياق  أن يكتب  العريب يجب  فالتاريخ  الكثريون.  به  يفاخر  الذي  الزاهي  وجهه 

التاريخ البيزنطي مثاًل يكاد أن يكون مغّيًبا يف الجامعات العربية، إاّل ما قّل وندر. فهل لذلك عالقة بالتاريخ اإلسالمي وهو تاريخ مبني 

عىل مرشوع ديني شأنه يف ذلك شأن التاريخ املسيحي البيزنطي؟ وهل تؤدي دراسة التاريخ البيزنطي إىل تنسيب الدور الحضاري للعرب 

)املؤسسات، واألنظمة، والرضائب، والنقود(؟

لقد بنيت الحضارة العربية بالرتاكم، وال يمكن أن نفهم ذلك البناء إال بدراسة تاريخ الشعوب املغلوبة أو التي تنتمي إىل دار الحرب. 

ال تزال كثري من املواضيع يف هذا املجال تصطبغ بحساسية مفرطة، فمثاًل إىل أي حد تعّد الفتوحات العربية صورة من صور االستعمار 

املرشعن بالدين؟ وإىل أي حد كانت مواقف الشعوب التي خضعت للعرب مواقف قبول وإذعان أو هي مواقف املغلوب أمام الغالب؟ وما 

هو أثر الحضارات السابقة لإلسالم يف املجاالت املفتوحة يف تعدد الثقافة اإلسالمية، بل يف تعدد اإلسالم ذاته، إذ ال يوجد تصور واحد 

عرب العالم اإلسالمي للدين وطقوسه؟ ويمكن أن نسحب ذلك أيًضا عىل ما يعرف بالحروب الصليبية، فهي حروب استعمارية جرى 

تربيرها بالدين، وهو ما يجعل الكثري املؤرخي يعّدون ما يعرف بالحروب الصليبية حروًبا دينية.

هذه مجرد عّينات يمكن النسج عىل منوالها لتعميق معرفتنا بتاريخنا من دون عواطف، ومن دون اطمئنان إىل ما هو مكتوب.

ونذّكر بمجال آخر ال نزال نتجاهله، وهو األرشيفات الغربية خاصة بالنسبة إىل فرتة العرص الوسيط. وهي أرشيفات تعج بالوثائق 

الرسمية من معاهدات، ومراسالت، وكذلك وثائق خاصة تشمل عقود البيع والرشاء والرشكة واالقرتاض. وهي وثائق ال تقل قيمة عن 

وثائق الجنيزة التي درسها شلومو قويتاين  Shelomo Dov Goitein  )4). وهو مجال يتطلب االنفتاح عىل اللغات األخرى، مثل الالتينية 

4 S. D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, 
6 volumes (Los Angeles and London: Berkeley, 1967 - 1993).
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خاصة. وتوجد يف األرشيفات اإليطالية واإلسبانية أساًسا آالف الوثائق، نرش منها القليل، وال يزال الكثري منها يف حاجة إىل استكشاف 

واستقراء، لعل ذلك يسّلط الضوء عىل بعض الجوانب من تاريخنا املجهول.

ثالثًا: املقدس

يبقى مجال املقّدس من املجاالت املغلقة أمام املؤرخي العرب، نظرًا لعالقة املوضوع بوجدان الناس وأحاسيسهم الدينية، والخلط 

الواضح بي اإلسالم والتاريخ اإلسالمي. فإذا كان اإلسالم ديًنا يعتمد عىل كتاب مقّدس وعىل جملة من العنارص التي يؤمن بها املسلم، 

التاريخ  يهّم  موضوًعا  املؤرخ  يتناول  فعندما  معها.  تنافر  وفيه  الدينية،  النصوص  مع  تطابق  فيه  برشي  عمل  هو  اإلسالمي  فالتاريخ 

الدولة وتاريخ  تاريخ  وإّنما يبحث يف  املعتقدات،  فإّن ذلك ال يمس  الرسول إىل الصحابة وغريهم،  اإلسالمي، ويعتني بشخوصه من 

املجتمع. ويسمح ذلك بالتفريق بي إسالم النص وإسالم التاريخ، إذ ليس هناك ما يمنع من قراءة تاريخية نقدية ألعمال عمر بن 

الخطاب مثاًل، أو ألعمال الصحابة، أو الخلفاء عىل اختالفهم.

لقد ُكتبت العديد من الدراسات عن الرسول وعالقته بمحيطه بدًءا بنسائه. وهي دراسات ذات بعد منقبي ال تاريخي. يف حي أنه 

أمر يستحق الدراسة من دون قداسة، كما يمكن النظر يف مسألة الردة وإعادة النظر يف تفسريها، فهل هي فعاًل حركة ارتداد عن الدين؟

كما أّن املقّدس يشمل النصوص ذاتها، إذ يبدو أّن استعمال القرآن والحديث مصادر تاريخية أمر ال يستسيغه كثري من املؤرخي، 

والحال أنها نصوص لها تاريخيتها، ويمكن إخضاعها إىل قراءات نقدية ال تمس جوهر املعتقدات.

إّن املواضيع االجتماعية "املهملة" أو "املرتوكة" من الباحثي العرب عديدة ومتنوعة. ولكنها تلقى معارضة أوىل من ذوي القرار يف 

الجامعة، وأغلب من يقفون ضد تجديد البحث باملواضيع وباإلشكاليات وباملناهج هم من تغلب عليهم النزعة الكالسيكية أو املحافظة 

التي ال تواكب املناهج الحديثة. وتجد معارضة ثانية من بعض رشائح املجتمع، وقد تؤدي إىل عواقب وخيمة )يف بعض األحيان تعرض 

هذه  مثل  يف  للتسجيل  الشبان  الباحثي  أمام  ًقا  معوِّ ذلك  ويكون  رفضها(.  أو  مناقشتها  إلجازة  األزهر  شيوخ  عىل  األطروحات  بعض 

املواضيع بحجة ندرة املصادر، أو بحجة االبتعاد عن مجال التاريخ )يفهم التاريخ هنا عىل أساس التاريخ الوقائعي السيايس(. وهو ما 

يجعل البحوث التاريخية يكرر بعضها بعًضا، ويقل فيها اإلبداع والتجديد. ختاًما هذه بعض الجوانب التي ارتأيت أن أطرحها، وهي 

ليست سوى عّينات ال تغطي كل ما هو مرتوك أو مهمل، ولعلها تثري النقاش وتساعد عىل بلورة نظرة جديدة إىل تاريخنا.
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(1( Brahim Elkadiri Boutchich  |  إبراهيم القادري بوتشيش

تغرّي مجاالت اهتاممات املؤرخ لقراءة التاريخ من األسفل: 

تاريخ املهّمشني منوذًجا

ال يزال تاريخ املهّمشي يطرح تساؤالت متشابكة ومعقدة يف مجال الدراسات التاريخية العربية، ويشكل منطقة بحثية ملتبسة، 

تستدعي وضع خارطة طريق، وعالمات إرشادية بغية تيسري مهمة الباحث يف هذا الحقل الشائك. وسنقترص يف هذه الورقة عىل سؤالي 

نعتربهما أساسيي للمساهمة يف كتابة تاريخ املهّمشي، ونطرحهما عىل الشكل التايل: ما هي املجاالت التي تشّكل مركز اهتمام مؤرخ 

املهّمشي، والتي يتحّول بمقتضاها من نهج املسالك املألوفة يف كتابة تاريخ النخبة، إىل مسالك ودروب غري مألوفة عند قراءة التاريخ من 

األسفل؟ وما هو التغرّي الذي يطرأ عىل أرشيفه الوثائقي واملصدري عند تناول تاريخ الهامش واملهّمش؟

أواًل: قراءة التاريخ من األسفل وتغيري مجاالت البحث املألوفة

قبل سرب غور املجاالت التي تتغرّي يف سّلم اهتمامات مؤرخ املهّمشي، نستعرض يف عجالة مسألة االهتمام الكوين بقراءة التاريخ 

من األسفل. ففي أوروبا بدأ استعمال تعبري "التاريخ من األسفل" L'histoire vue d'en-bas منذ الخمسينيات من القرن املايض، حيث 

الثورة  Les marginaux يف  املهّمشي  بتاريخ  اهتموا  الذين  املؤرخي  Albert Soboul وغريه من  ألربت سوبول  الفرنيس  املؤرخ  وظفه 

Ernest Labrousse، ثّم  الفرنسية)2). كما تناولته مدرسة "الحوليات" يف سياق التاريخ االجتماعي ابتداًء من أعمال إرنست البروس 

الجيل الثاين الذي خلفه. أما يف الواليات املتحدة، فإّن اكتساح السوسيولوجيا واألنرثوبولوجيا الثقافية ملجاالت املعرفة من جهة، وتأثري 

اليسار الجديد من جهة أخرى، زاد من ترسيع وترية االهتمام بتاريخ املهّمشي. ويف شبه القارة الهندية، ظهرت القراءة القاعدية للتاريخ 

يف سياق دراسة املجاالت االجتماعية الهامشية Subalternes Studies التي حدثت كرد فعل ضد الكتابات االستعمارية، قبل أن تتطور 

إىل ما يعرف اليوم بالدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية)3).

اليوم  أدبية تشّكل  تّم تداوله يف سياق كتابات  نبٍش يف تاريخ املهّمشي، وإن كان ذلك قد  العريب كذلك من  ولم يخل الرتاث 

نصوًصا ومتوًنا مهمة إلماطة اللثام عن هذه الفئة التي لم ينصفها املؤرخون، وال غرو فقد ُخصصت كتب ورسائل وظفت السخرية كآلية 

لرسم واقع املهّمشي، مما يكشف عن رصيد نيّص مهّم لكتابة تاريخ هذه الفئة العريضة من املجتمع العريب يف التاريخ اإلسالمي)4).

أستاذ التاريخ اإلسالمي كلية اآلداب، جامعة موالي إسماعيل، مكناس، املغرب.  1
 .Professor of Islamic History at the Faculty of Arts at the Moulay Ismail University in Mekness, Morocco   

2 Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l'an II: Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire, 2 Juin 1793 - 9 Thermidor 
An II (Paris: Librairie Clavreuil, 1958 réimpr. 1962); Albert Soboul, Problèmes paysans de la révolution (1789 - 1848) (Paris: Maspero, 1983).

وانظر أيًضا أعمال املؤرخي الفرنسيي املاركسيي Jaurès Mathiez وGeorges Lefebvre، وتصب أعمالهما يف إعادة قراءة الثورة الفرنسية من األسفل.

انظر مقدمة كتاب: عبد الرحمن املودن وآخرون )تنسيق(، دراسة املجاالت االجتماعية املهّمشة وتاريخ املغرب )الدار البيضاء: منشورات مخترب املغرب والعوالم   3

الغربية والجمعية املغربية للبحث التاريخي، 2011(، ص 8.

تربز يف هذا الصدد مؤلفات الجاحظ رسالة الرتبيع والتدوير، وكتاب البخالء، ثم مؤلفات أيب حيان التوحيدي، خاصة كتاباإلمتاع واملؤانسة والرسالة البغدادية،   4

وابن الجوزي يف أخبار الحمقى واملغفلني، فضاًل عن مقامات بديع الزمان الهمذاين والسري الشعبية وغريها.
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إّن االهتمام باملنسيي يف التاريخ يستدعي تجديد الدروب التي كان يسلكها املؤرخ النخبوي، وهو ما يمكن حرصه يف مجموعة من 

التغريات واالنتقاالت التي يقوم بها يف املجاالت التالية:

تحّول االهتامم من الفرد إىل الجامعة

السلطانية،  الذات  من  املنطلق  التاريخ  ملفهوم  ويؤسس  والنخب،  الفرد  دراسة  عىل  يرتكز  الذي  النخبوي  التاريخ  عكس  عىل 

ويحّدد النظم القيمية التي تجعل من جسد السلطان ونظام حكمه محور الكتابة التاريخية، يتحّول مركز اهتمام مؤرخ املهّمشي نحو 

الجماعات، أو "تاريخ كل الناس"، ليغدو محاورًا للعقل الجمعي، ومنّقًبا يف السيكولوجيات الجماعية. ومن ثّم، فإّن تاريخ الهامشيي 

ال يتأىت إال بوضعهم يف دائرة الذات الجماعية، التي ترقى بالكتابة التاريخية، وتصوغها يف صيغة الجمع وليس صيغة املفرد، وتنتقل من 

الخاص إىل العام، ومن االستثنايئ والعريض إىل املنتظم والثابت.

تحّول عىل مستوى خارطة األشخاص

يف سياق التاريخ الهاميش، يتحّول مركز اهتمام املؤرخ من دراسة الحاكم إىل دراسة املحكوم، ومن رموز السلطة واملتنفذين يف 

التي  الرشائح االجتماعية  التعساء واملجهولي واملجاني والشطار واملتسولي واملشعوذين واملجرمي، وغريهم من  املجتمع إىل دراسة 

أقصاها املؤرخون من دائرة اهتمامهم، وجعلوها يف عداد "البقايا غري النافعة" من املجتمع. بيد أّن توجيه االهتمام نحو هؤالء املغّيبي يف 

التاريخ عىل حد تعبري ميشيل دي سريتو Michel de Certeau ال يعني القطيعة مع التاريخ النخبوي، ألّن التاريخ الهاميش - يف تصورنا - ال 

يدرك إال يف سياق تكامله مع تاريخ النخبة.

تحّول عىل مستوى خارطة املكان

يتغرّي اتجاه بوصلة مؤرخ املجال الهاميش مكانًيا من أروقة البالط ومجالس األعيان واملكاتب الوزارية إىل املزارع وأرصفة الطرقات 

والقفار والجبال  البوادي  العمران إىل  الحوارض ودوائر  والزوايا واألرضحة، ومن  املهجورة،  العمومية، والكهوف واألماكن  والساحات 

واألماكن املنعزلة النائية، ومن املركز إىل الهوامش. كما يتحّول مؤرخ املهّمشي يف التاريخ الحارض أو التاريخ اللحظي إىل امليادين التي 

تصري "عي املكان" و"قلب الحدث" الشتغال املؤرخ، بحيث ال يكتفي بالنبش والتنقيب يف ربائد الخزانات، بل يقوم أساًسا باستجواب 

املشاركي يف عّز أحداث فائرة، وتاريخ معيش Histoire vécue، ويرتدي، مؤقًتا، عباءة الصحايف من دون أن يفقد هوية مهنته كمؤرخ)5).

Gender تحّول عىل مستوى الجندر

عىل عكس التاريخ النخبوي الذي يتسّيد فيه الرجل النصوص التاريخية، ويرتبع عىل قّمة الحدث، تتوّسع مساحة الجنس األنثوي 

تطور  لفهم  أساسًيا  الهامشية، محورًا  املراكز  أو يف  البادية  الحريف يف  أو  الزراعي  املرأة  فيغدو عمل  املهّمشي،  مؤرخ  اهتمام  دائرة  يف 

مجتمع الهامشيي. كما أّن بعض الجوانب السلبية التي جرى تهميشها يف تاريخ املرأة كالدعارة تصبح مطلًبا أيًضا بالنسبة إىل الباحث 

يف تاريخ املهّمشي)6).

انظر العمل امليداين الذي قام به املؤرخ التونيس فتحي ليسري، والذي نرشه ضمن أعمال املؤتمر الثاين للدراسات التاريخية: "محاذير توظيف املصدر الشفوي يف كتابة   5

تاريخ الزمن الراهن، شهادات فاعلي يف الثورة التونسية"، يف: التاريخ الشفوي مقاربات يف الحقل السيايس العريب، مج 3 )الدوحة/ بريوت: منشورات املركز العريب لألبحاث 

ودراسة السياسات، 2015(، ص 287.

6 Gacques Rossiaud, "Prostitution, jeunesse et société dans les villes du sud-est du XVe siècle," Annales, économies, sociétés, vol. 31, no. 2 (1976).
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تحّول يف شبكة التحقيب التاريخي

اجتماعية  بنى  ما هو حفر يف  بقدر  املايض،  تاريخية مرتّسبة يف  للهامشيي ليس مجرد رصد لرتاكمات حدثّية  التأريخ  أّن  بحكم 

ينتقل  التحول،  هذا  وبموجب  االجتماعي.  بالتحقيب  السيايس  التاريخ  يف  املألوف  التحقيب  استبدال  يستلزم  ذلك  فإّن  واقتصادية، 

قطاعية  أزمنة  فيه  تتداخل  الذي  االجتماعي  الزمن  إىل  األرسي  أو  األمريي  أو  الخاليف  الزمن  يف  املتجيل  النخبوي  الزمن  من  املؤرخ 

متعددة يفرضها تغرّي ذهنيات الناس كاملوقف من الكوارث الطبيعية واألمراض واملعتقدات والنظم االجتماعية، فيجري التحقيب مثاًل 

القبيلة، وزمن الرشيفية، وزمن اإلماء  أو زمن  الربكة والوالية،  الكرامات، وزمن  املعدية، وزمن  الطاعون واألمراض  الخوف من  بزمن 

والجواري، أو الزمن املحدد باملوقف من العمل اليدوي: متى تحّول من املفهوم القدحي إىل املفهوم اإليجايب؟ أو الزمن التكنولوجي: زمن 

اآللة البخارية، وزمن الشبكة العنكبوتية، أو الزمن الحقوقي: زمن االستبداد، وزمن حقوق اإلنسان، وغري ذلك من األزمنة املتداخلة 

التي تخرج عن سياق الزمن التصاعدي املألوف يف الدراسات التاريخية.

ويف سياق هذا الزمن االجتماعي، ينتقل مؤرخ الهامشيي أيًضا من الزمن القصري األمد إىل الزمن الطويل الذي قد يستغرق أربعة 

Emmanuel le Roy Ladurie التي خصصها للوقوف عىل تطور الحياة االجتماعية  قرون كما هو الحال يف دراسة إيمانويل الديري 

يف  البطيئة  بالتبدالت  الطويل  إىل  القصري  الزمني  املدى  من  التحول  هذا  ويفرس   .(7( Languedoc النجيدوك  منطقة  لفالحي  الشاملة 

الطبائع والسلوك والعادات التي هي من صميم اهتمامات مؤرخ املهّمشي. ومن ثم يصبح مفهوم قياس الزمن ذا أبعاد جديدة مغايرة 

ملقاييس تاريخ النخبة.

انتقال من املجال الرشعي إىل الفضاء املحظور

يفرض التأريخ للمهّمشي عىل املؤرخ االنتقال أيًضا من املجال الرشعي املتداول يف الكتابات التاريخية كمراسيم البيعة ومناقب 

والشذوذ  والدعارة  الربوية  العمليات  قبيل  من  الرسمية  املرجعية  تصادره  كانت  الذي  املحّرم  الفضاء  إىل  الجهادية،  وحمالتهم  امللوك 

الجنيس والرشوة ورشب الخمر والسحر واإلجرام، وغريها من املجاالت التي كان التاريخ الرسمي يسّيجها بسياج سميك)8).

انتقال عىل املستوى الثقايف: من عامل النخبة العاملة إىل عامل األميني

يف مجال التأريخ للمغيبي الذين ال صوت لهم، ينتقل املؤرخ من عالم النخبة املثقفة إىل عالم األميي الذين لم يكتبوا شعرًا وال نرثًا 

عىل غرار ما هو متوافر يف نصوص كتب تراجم العلماء. كما ينتقل من مجال الثقافة املكتوبة إىل مجال الثقافة الشفهية بكل تمّثالتها 

الرسدية والحكائية، ومن اللغة البالغية واألدبية النخبوية إىل اللغة البسيطة، وأحياًنا اللغة الساقطة.

انتقال نحو العامل املتخيّل

بحكم أّن عالم املتّخيل يعّد مرآة عاكسة آلمال املهّمشي وطموحاتهم يف ظل واقع مأزوم، يصبح هذا العالم حقاًل خصًبا للكشف 

املتخّيل  ما يختزنه  والتخّييل بكل  الغيبي  النص  إىل  الواقعي  النص  املؤرخ من  اهتمام  يتحّول  عن مخيالهم االجتماعي. ومن خالله 

املعرفية  الحقول  من  رضًبا  األسطورة  جعل  قد  سرتاوس  ليفي  األنرثوبولوجي  الباحث  كان  وإذا  ونبوءات.  وأحالم  وسحر  أساطري  من 

العلمية وليس الغيبية، فإّن مهمة الباحث تتجىّل يف ارتكازه عىل مثل هذه األلوان النصية، وكشف دالالتها الرمزية للوقوف عىل تاريخ 

ميشيل فوفيل، "التاريخ واألمد الطويل"، يف: جاك لوغوف )مرشف(، التاريخ الجديد، محمد الطاهر املنصوري )مرتجم( )بريوت: منشورات املنظمة العربية للرتجمة، 2007(.  7

يستثنى املؤرخ ابن خلدون الذي أورد يف مقدمته بعض القضايا املحظورة من قبيل السحر والكهانة والتنبؤ.  8
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املهّمشي، والوصول إىل أغوار نفسيتهم وأحاسيسهم ومشاعرهم، خاصة أّن فضاء املتخّيل يزاوج بي العالم املريئ والعالم الالمريئ. 

وتقّدم األحالم أنموذًجا لهذا املجال التخييل؛ إذ بقراءتها وتحليلها بآليات التحليل النفيس، يمكن الكشف عن قضايا لم تبح بها الكتابة 

الحوليات  مدرسة  أّن  فالحق  ومستوياتها،  متخّيلها  ثقافة  لكل  كان  وإذا  وتطلعاتهم.  املجتمع  عامة  مشاعر  حول  الرسمية  التاريخية 

الجانب  هذا  عىل  الضوء  إلقاء  إىل  ماسة  الحاجة  تزال  ال  حي  يف  الوسيط)9)،  األورويب  الغرب  يف  املتخّيل  دراسات  تطوير  يف  ساهمت 

املعّتم يف التاريخ العريب، وهو أمر ممكن جًدا ألّن املتخّيل الجماعي يتقاطع مع الفولكلور الشعبي، وطقوس االحتفاالت والحكايات 

ولو عىل  الجسد،  بمشاعر  الصلة  الدراسات االجتماعية - النفسية ذات  املبادرات يف  توليد بعض  بدأ يف  الخرافية)10)، وهو فضاء معريف 

مستوى التخصص األديب)11).

انتقال من تاريخ األكرثية إىل تاريخ األقليات

غالًبا ما هّمشت اإلسطوغرافيا التاريخية العربية - اإلسالمية الطوائف الدينية وبعض اإلثنيات العرقية، بحيث لم ترد النصوص بصددها 

إال بكيفية شاحبة، حتى غدت هذه األقليات بقعة من بقع التاريخ املنيس. ومللء هذا البياض، ينتقل مؤرخ املجاالت الهامشية من تاريخ 

األكرثية إىل تاريخ األقليات، ومن تاريخ الغالب إىل تاريخ املغلوب، من دون أن ُيحدث ذلك أي قطيعة بي الحارض والغائب يف التاريخ.

انتقال إىل تاريخ الذهنيات

يستلزم التأريخ للمهمشي أيًضا انتقال املؤرخ من كرونولوجية األحداث والرسديات السياسية، إىل مجال تحليل اآلليات الذهنية 

أّن دراسة  الثابت  البيئي والسلويك. ومن  الطبيعة، ومع وسطه  الجماعية، وحوار اإلنسان مع  باملشاعر والسيكولوجيا  املوصولة  املعقدة 

الذهنيات غالًبا ما تحيل عىل الجماعات أكرث من الفرد، ألنها حسب فوفيل تجّسد "الجزء الدقيق والبارز من املستوى الذي تعرب فيه 

االنتماءات عن ذاتها يف جملة من املواقف والتمّثالت الجماعية")12)، مما يشكل تقاطًعا مع حالة املهّمشي. لذلك، يستقطب املؤرخ 

بعض املواضيع املرتبطة بالعقليات والعادات الفيزيولوجية والنفسية من قبيل الحب والسلوك الجنيس، والجنون والعواطف، والسلوكات 

املرتبطة بالكوارث واألمراض والزالزل والفيضانات، والتغذية واملجاعات، واملوقف من األزمات، واالهتمام بمستوى الطبائع أو ما يسميه 

مارسل موص بـ "تقنيات الجسد")13).

ثانيًا: تغرّي يف األرشيف واملادة املصدرية

بالرجوع إىل السؤال الثاين الذي طرحناه يف هذه الورقة، حول طبيعة األرشيف واملوارد املصدرية التي ينهل منها مؤرخ الهامشيي 

مادته، يالحظ أّن هذه الفئة االجتماعية الدنيا تستدعي منه توظيف آليات بحثية جديدة، وسرب غور حقول معرفية متعددة، تندرج يف ما 

بات يعرف بإسرتاتيجية التحالفات املعرفية، أي االستخدام املكّثف واملمنهج للعلوم املجاورة للتاريخ.

9 Jacques Le Goff, L'imaginaire médiéval, bibliothèque des historiens (Paris: Gallimard, 1985).

إفلي باتالجي، "تاريخ املتخيل"، يف: التاريخ الجديد، ص 481.  10

11 L'homme, la femme et les relations amoureuses dans l'imaginaire arabo-musulman, Psycologie, no. 8 (Tunis: Cahier C.E.R.S , 1995).

فوفيل، ص 158.  12

املرجع نفسه، ص 154.  13
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الرحالة  ومشاهدات  الشعبية  األمثال  كتب  قبيل  من  االجتماعي،  التاريخ  مؤرخو  يعتمدها  التي  األساسية  املصادر  جانب  فإىل 

مستثمر  أكرب  إىل  املهّمشي  مؤرخ  يتحّول  الكاريكاتورية،  والرسوم  والنكت  الشعبية،  والسري  والفتاوى  والنوازل  املناقبية،  والنصوص 

للوثائق املجازية التي تحتاج إىل فك الشفرات لقراءة ما خلف سطورها، وإدراك دالالتها وأبعادها. ومن هذا القبيل: النصوص الفلكلورية 

واألهازيج الغنائية واألحاجي، بل إّن شكل الرقصات وإيقاعاتها ودالالتها تشكل معلومات دفينة للوقوف عىل الجوانب املسكوت عنها 

يف تاريخ املهّمشي)14). وتربز أيًضا أغاين "ناس الغيوان" التي هي مادة نصية غنائية مرموزة تؤرخ لفرتة ما يعرف يف تاريخ املغرب بمرحلة 

سنوات الرصاص. ويمكن للباحث أيًضا االعتماد عىل ما يسمى بأدب الشطار أو ما يعرف باإلسبانية بـ Picaresca، ويجسده نص رواية 

أيًضا من  يعّد املرسح  الكدية. كما  التونيس محمود طرشونة حول أدب  الروايئ  للروايئ املغريب محمد شكري، وأعمال  الحايف"  "الخبز 

املتون النصّية األساسية لتاريخ املهّمشي بما يتضمنه النص املرسحي من طروحات وأفكار وإيحاءات تعكس هموم الرشائح االجتماعية 

الدنيا وتطلعاتها.

ويستدعي التأريخ للمهّمشي الرجوع أيًضا إىل ما يسمى بالكتب الصفراء مثل كتب السحر والتعاويذ والجداول الفقهية ورسوم 

األفاعي والثعابي واألحاجي، وتهريج أصحاب الحلقات والحكواتيي، فمثل هذه املصادر املنطوقة تعرّب عن حلقات غامضة من تاريخ 

املهّمشي، وتعكس مشاعرهم وآالمهم النفسية الجماعية.

وبخصوص التاريخ الراهن، وخاصة انتفاضات الربيع العريب التي تشكل حلقة مهمة يف تاريخ املهّمشي، تقدم امليادين والساحات 

الغرافيتية  والرسوم  الجدارية  الكتابات  يتجسد يف  ما  املنطوق وهو  أو  املكتوب  مادة نصية يف غاية األهمية سواء يف شكلها  العمومية 

التي رفعت خالل  والهتافات  الشعارات  إىل جانب  العريب)15)،  الربيع  أحداث  إبان  العريب  الشارع  انتفاضات  رافقت  التي  املعرّبة  والصور 

التظاهرات. فمثل هذه "النصوص الصوتية" تعترب مكنزًا ثرًيا ملؤرخ انتفاضات املهّمشي يف العالم العريب خالل عام 2011. كما يمكن 

لهذا األخري أن يعتمد عىل شهادات "الصغار" من البسطاء والعوام وغريهم من "مقصيي التاريخ" الذين شاركوا يف الحركات االحتجاجية 

بامليادين والشوارع، إضافة إىل الحوارات التي كانت رائجة يف منّصات التواصل االجتماعي، وهي حوارات تعكس أفكار "الرأي العام"، 

ومواقف املهّمشي من قضايا االستبداد والحرية والديمقراطية.

وباملثل، فإّن ارتباط انتفاضات املهّمشي يف الربيع العريب بالطفرة التكنولوجية الهائلة، أفرز وثائق إلكرتونية غدت تتكاثر وتتناسل 

بفضل املخرتعات التقنية الذكية وآليات التواصل القادرة عىل التسجيل والتخزين لحظة وقوع الحدث، إذ أصبح النص الصويت والصورة 

امللتقطة من أجهزة الكامريات والهواتف الذكية والفيديوهات ووسائل التواصل األخرى مصادر فاعلة لحفظ ذاكرة املهّمشي وصيانتها. 

ونسوق يف هذا الصدد وثائق "ويكيليكس" اإللكرتونية التي ترسبت خالل الربيع العريب، ووّفرت معلومات طازجة كشفت النقاب عن 

بعض القضايا ذات الصلة بما هو مهّمش. والجدير باملالحظة بخصوص هذه الوثائق أنها تشكل جزًءا من التحوالت التي أفرزها التاريخ 

الهاميش، ألنها تجاوزت النمطية الزمنية التي كانت تتأسس عىل مقياس زمني لخروج الوثيقة إىل العلن، وعدم إمكانية توظيفها إال بعد 

مرور ربع قرن إىل نصف قرن. فمؤرخ املهّمشي يف التاريخ اآلين لم يعد ينتظر كل هذه املدة الزمنية لبداية الكتابة، بل أصبحت الوثيقة 

تتميز بالتوظيف الفوري يف البناء التاريخي ولو بشكل مؤقت، يف انتظار ما تكشف عنه التطورات الالحقة.

توجد يف املنطقة الرشقية يف املغرب رقصة تسمى "لعالوي"، وتتمّيز بهّز األكتاف وبإيقاعاتها املنتظمة. وهّز األكتاف برزت مع دخول االستعمار الفرنيس ملدينة وجدة   14

سنة 1907 كدليل عىل الرفض واإلباء. أما االنتظام يف اإليقاع وعتاب كل من خرج عليه فريمز للرتاث القبيل والتزام روح الجماعة، انظر التفاصيل: إبراهيم القادري بوتشيش، 

املهّمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي، قراءة يف التاريخ املنظور إليه من أسفل )القاهرة: رؤية للنرش والتوزيع، 2014(، ص 56.

عن أهمية الصورة يف التاريخ، انظر:  15
Jean-René Louvet and Catherine Grünblatt (eds.), Image et histoire: Actes du colloque, Paris-Centier, Mai 1986, collection histoire du présent 
(Paris: Publisud, 1987).
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(1( Najlaa Makkawi  |  نجالء مكاوي

تاريخ الذهنية الجامعية مجااًل للبحث يف تاريخ مرص

إذا كانت دراسة املواقف والسلوكيات وتجذيرها وتتّبع تطورها عىل املدى الطويل، هي املجال األسايس لتاريخ الذهنيات الذي 

لة الحدث، أي  بدوره يعّد حقاًل ذا أهمية، يبحث يف طبيعة البنية الذهنية، وتمثالتها كافة، وخصائصها الثابتة واملتغرية، بوصفها ُمشكِّ

فعل الجماعة، وُمفرِسة له، فإّن القضايا امللّحة التي تدفع إىل رضورة قراءة جديدة لتاريخ املجتمع املرصي تجد يف هذا املجال أهمية 

خاصة، ليس إلعادة دراسة املواقف والتصورات تجاه أحداث أو أزمات تاريخية مهمة شهدها هذا املجتمع فحسب، بل أيًضا ملعالجة 

إشكاليات قائمة يف هذا التاريخ، اختلفت مناهج املؤرخي الذين تناولوها ونظرياتهم. لكن لم ُتعرض األحداث املرتبطة بها عىل أصولها 

النفسية والعقلية الجماعية ملجتمع اتسمت بنيته الذهنية بالتعقيد، وكان واقعها دائًما يعكس إرًثا طويل املدى، مع مراعاة خصوصية 

األزمنة، األمر الذي يفرض البحث بعيًدا عن التاريخ املؤسيس، وبمقاييس زمنية مختلفة عن التقليدية، يف تحديدها لالنقطاعات، لرصد 

ما هو ثابت ومستقر يف النسق الذهني كاماًل، بما فيه الذهنية التي حرّكت املحكوم يف عالقته بالحاكم، وعالقات التأثري والتأّثر بذهنيات 

أخرى؛ كالتدين والبنية االعتقادية الشعبية.

الوثائق  التاريخية أهمية، سواء  الذهنية الجماعية مجال يفرضه وجود إشكاليات كثرية وإلحاحها، وتوليه املصادر  البنية  تاريخ 

الرسمية بأنواعها كافة التي غلب استخدامها لكتابة تاريخ من َحَكم، واملحكوم كيف ُحِكم، وماذا فعل، دون قراءة محركات فعل األخري 

الذهنية، وبنية ذاكرته الجماعية، أي ما صمت عنه ظاهر تلك الوثائق، أو السجّل غري الرسمي للتاريخ الذي يتفوق عىل الرسمي لجهة 

تأصيل املمارسة الجماعية وتعبرياتها وتفصيلها، وهو القراءة الشعبية املرصية للتاريخ، املتمثلة بما أنتج من آداب وفنون وتراث شعبي، 

وتمثالت الثقافة املادية. بما يلقيه هذا السجّل من إضاءات عىل نظرة املجتمع الفلسفية لذاته وللعالم وصوغها، ومفهومه لعالقته مع 

الطبيعة وإدارتها، وتطوره املعريف وتأثريه يف تصوراته؛ ولم يعرّب املجتمع عن هذا ثقافًيا فحسب، بل انعكس يف سلوكه السيايس، وأسهم 

اًل للبناء الذهني بمستقراته ومتغرياته. ومن  يف تشّكله، كون األخري يف عالقة تأّثر بما هو فكري ووجداين وتأثري فيه، ومن ثّم، يعّد تمثُّ

للسلوك االجتماعي والسيايس، من أجل فهم  الذهنية وتطورها، بوصفها حاكمة  بناء هيكل  الوقوف عىل  هذه املصادر وتلك، يمكن 

التاريخ من خالل تصورات فاعليه األساسيي ومعتقداتهم وتفسرياتهم، ودورها وحجم حضورها يف صناعته.

يف تناول تاريخ مرص االجتماعي، انقسم املؤرخون بي من كتب تاريخ املجتمع املرصي، وفئاته وطبقاته، يف حقب زمنية محددة 

 23 دولة  حكم  تحت  مرص  حتى  العلوية،  األرسة  عهد  يف  ومرص  واإلسالمية،  العربية  بمرص  مرورًا  القديمة  مرص  من  بداية  ومنفصلة، 

يوليو، وبي من درس وقال باستمرارية تاريخ هذا املجتمع، ورضورة التناول الشامل، وتحديد ما هو ثابت ومتغري يف مسار تطوره. لكن 

بقيت دراسة هذا التطور مرتبطة بتتبع حركة املجتمع االجتماعية والسياسية، ومن خالل وضع محددات بعينها؛ لرصد التغري وتحديده، 

تفسري  لكن يف سياق  آثار،  ترّتب عليه من  وما  البنية االجتماعية،  أول تطور يف  أفرز  بوصفه  املثال،  ملكية األرض عىل سبيل  كتطور 

حركة املجتمع، واألحداث السياسية املهمة التي تلت هذا التطور، ال التأثري الثقايف تحديًدا، ويف إطار منهج يعّد التطورات االقتصادية 

والسياسية دائًما مؤثرة ال متأثرة.

باحثة مرصية، مختصة يف التاريخ السيايس املعارص.  1
Egyptian researcher whose work focuses on contemporary political history.
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وحتى من قال باالستمرارية سْمًتا رئيًسا، وتناول التاريخ وفًقا لها، كونه تاريخ الناس ال الحكام واألنظمة، درس حركة املجتمع 

بفرضية  بل  منها،  كثري  بثبات  التسليم  ومع  الخصائص،  هذه  مناقشة  دون  خصائصها،  عىل  متفق  "جمعية"  لذات  تأكيًدا  بوصفها 

وجوده أساًسا.

بالبنية  عالقتها  وطبيعة  العقلية  دراسة  من  لكن  ذاتها،  حد  يف  الخصائص  هذه  مقاربة  من  الذهنية  تاريخ  أهمية  تأيت  ال  وهنا 

البنية  أّن  االجتماعية: ركائزها، وتقلباتها، وتطوراتها؛ فهل تأثرت إىل حد إفراز عقلية جديدة، بما جعل السلوك الجمعي يختلف؟ أم 

الذهنية حملت ما عجز التطور عن خلخلته؟ وما تغرّي وتبّدل، كيف تشابك وانسجم يف تناقضاته مع الثابت، وما هي العوامل الذاتية 

أهمية  يفرض  ما  وهذا  والسلوك،  واألدوار  املواقف  يف  الجديد  وظهور  الثابت،  رسوخ  تأثري  واألهم  تغريه؟  إىل  دفعت  التي  والخارجية 

دراسة تطور البنية املرصية: مكوناتها وتعقيدات تركيبها، وتعبرياتها الثقافية والسياسية؛ وعىل وجه الخصوص، من أجل تفسرٍي مختلف 

لالنتفاضات الشعبية املرصية، ورصد عالقة املرصيي بالدولة، بمفهومها الشامل، واختالف أنواعها، وتحليلها. تؤكد هذه العالقة التي 

شهدت تحوالت بفعل عوامل كثرية وجود هذه التحوالت، لكّنها لم تدرس من خالل موقع الجماعة املرصية بوصفها فاعاًل يف هذه 

العالقة، ورؤيتها لهذه الدولة، من حيث مفهومها ودورها وواجباتها، ومن ثم سلوك الجماعة تجاهها من حيث الخضوع، واملواءمة، 

واالنتفاض، أو الثورة، وموقع التدين ومفهومه وتطوره بوصفه عاماًل مهًما يف هذه العالقة. وقد يطرح هذا بدوره إعادة بحث كثري من 

الفرضيات، وما صدر بشأنها، تأريًخا، من أحكام بوصفها نتائج للبحث يف تاريخ مرص االجتماعي.

الطويل عىل فرضيات عدة، اختلف  تاريخها  قبع املرصيون تحت حكم دولة مركزية، وقامت دراسة  الحديثة،  الدولة  قبل نشأة 

بشأنها املؤرخون، لجهة التأكيد أو النفي القاطعي، لخصائص نفسية وذهنية، تفسريًا لكثري من أحداث هذا التاريخ؛ فما بي التسليم 

بتأثري الجغرافيا والسلطة ومتطلباتها وممارساتها يف التكوين النفيس، لجهة تأكيد أّن الفالح املرصي، بوصفه قواًما ملجتمع نشأ وبقي 

زراعًيا، ينسحق أمام الدولة التي تطّلبت نشأتها وتطورها ورضورة وجودها، سلطات واسعة، ويميل إىل السلبية، سواء نتاًجا لتاريخ طويل 

إىل  النزوع  املُرِسخة  املنبسطة(  واألرض  )النهر،  الجغرافيا  لطبيعة  أو  الحاكم،  تقديس  مفهوم  وأصالة  الدولة،  هذه  مارسته  القهر  من 

االستقرار والبالدة والفردية، ما بي نفي مطلق لهذه الرتكيبة، وتربير فرتات االستقرار الطويلة. وهنا كان الجدل حول العقل الجمعي 

املرصي والسلوك؛ وإن تجاوز التقسيم الزمني التقليدي، وامتد لفرتات طويلة، إال أّنه جاء وفًقا لقراءة محدودة بمنهج تفسريي جامد 

للذهنية وتطورها، ودون مناقشة جدلية عالقتها بالبنية االجتماعية وتطورها، وتعاقب الدول واألنظمة، وما صحبه من تغريات.

تأيت الثورات املتعددة للفالحي يف حقب مختلفة، بوصفها فعاًل ُيرَصد وُيدلَّل به عىل نفي تركيبة وإقرار أخرى، لكن بوصفها فعاًل 

اندالعه، وتوّقفه، وأهدافه، وتفاصيل  التفاصيل وامتداداتها: ما وراء  الذهني يف تلك  التمحيص  دااًل، أي حدًثا بكّل تفاصيله، دون 

ومواويل  وفنية  أدبية  ونصوص  ونبوءات  أساطري  فثمة  املادية؛  غري  الذهنية  التمثالت  غابت  كما  التمرد.  أوقات  يف  الجمعي  السلوك 

شعبية، عرّبت عن استقرار مفاهيم كثرية يف الوجدان الشعبي، عاشت عهوًدا طويلة، منها ما عرّب عن مفهوم الخالص وانتظاره الدائم، 

وصوغ صورة للمخلص اختلفت طبيعتها من عهد إىل آخر، وقناعة بعدم ديمومة االستبداد، وتقبيح الحاكم واملقربي منه، بل والنظر إىل 

الحاكمي بدونية املحكومي واستعالئهم، فهم أفضل وأنقى وأرشف، وفًقا للرؤية الشعبية. وكثري منها وصف األحوال واضمحاللها، 

واملتسببي فيها، سواء أكانوا مرصيي أم أجانب. ويف كّل هذه القراءات تعبرٌي عن املوقف مّمن يحكمون، وفًقا لتصور املحكومي ملفهوم 

الدولة والحكومة والحاكم، وواجباتهم وحقوق الشعب، وتحديًدا وقت معاناته هضمها.

يف تتّبع ذلك ثمة اختالف وتماثل، سواء لجهة الثقافة أو السلوك؛ كتمثالت للوجدان الجمعي؛ فعىل سبيل املثال، كان املوقف 

الشعبي من سالطي املماليك، يف ما يتعلق بمستوى عنف التمرد، أو ما رفع خالله من شعارات، يعرّب عن مدى احتقار الحاكم والسخرية 
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منه وأسبابه يف حالة املماليك عىل وجه الخصوص )كان املرصيون ينظرون إىل حكام املماليك نظرة دونية، ويستنكرون صعودهم إىل 

القلعة(، أو كما عرّب عنه األدب الشعبي آنذاك الذي حمل  الحكم، ويسّبونهم عند مرور ركابهم، ويهينونهم عند التظاهر تحت نوافذ 

طبيعة التصور، وكان مفَعًما بالسخرية والتهكم واالحتقار، وهذا فيه اختالف يرجع إىل الطبيعة الخاصة لهؤالء الحكام تحديًدا، يتحدد 

يف املبالغة يف اإلهانة، وعدم االكرتاث بقوة السلطة، ما أعطى الجموع قوة مقابلة أجربت الحكام يف ذلك العرص عىل االمتثال إىل املطالب 

الشعبية. وفيه تماثل لجهة ثبات املوقف تجاه كّل من حمل الصفات ذاتها من الحكام، وتجاه ممارسات بعينها من جانب السلطة، فعَلها 

املماليك وغريهم.

يف ما يتعلق بالتدين الذي يعّد مكوًنا رئيًسا يف البنيتي االجتماعية والذهنية، ويحتل موضًعا مهًما يف تفسري أحداٍث وأزمات تاريخية، 

والعالقة بي الحاكم واملحكومي، لكن إشكالًيا، فقد تأّثر بما هو اعتقادي ثابت ملدى طويل من الزمن، عىل الرغم من تعدد الديانات 

التي اعتنقها املرصيون، األمر الذي أفرز نوًعا خاًصا من التدين الشعبي؛ ويف هذا يقول كثري من املؤرخي بأّن املوقف من الدين كان 

براغماتًيا، وساهمت يف تشكيله الطبيعة غري القاسية؛ أي إّنه ارتبط برضورة عدم التعارض مع املصالح؛ فعندما قرر الفالحون أن يثوروا 

عىل الحاكم يف مرص القديمة نزعوا عنه القداسة، ورفضوا وجود مؤسسة دينية رسمية وسيًطا، بعد أن كانت الدولة يف بنائها األول تفرض 

مفاهيم دينية تقّدسه. إىل جانب أّن انتقال املرصيي من ديانة إىل أخرى، من الديانة القديمة إىل املسيحية، ثم إىل اإلسالم، ثم القبول 

بحكم مختلف يف املذهب، كان انتقااًل دفعته الرضورات، فتبّنوا مواقف سياسية واجتماعية أغفلت البعد الديني. لكن لم تكن املصالح 

وحدها، بل كان النزوع إىل دين أو مذهب، تحدده نقاط االلتقاء بي هذا الدين واملفهوم والتصور املبنّي عليه التدين الشعبي املرصي. 

وعندما كانت مصالح الشعب تتعارض معه، وتهضم الدولة الحاكمة حقوقه، وينشد يف الجديدة تحقيق تصوراته عن كيف ُيحكم، كان 

ينتقل بعد أن يأخذ طقوًسا وعاداٍت وأفكارًا وفلسفات من تلك الديانة أو ذلك املذهب؛ وليس أدّل عىل ذلك من موقف املرصيي من 

الدولة الفاطمية التي استعانوا بها ضد دولٍة سنية، ثم ثاروا ضدها، وعادوا إىل دولة سنية أخرى، وثاروا ضدها أيًضا، فلم يكن الدين 

هنا ُمحِدًدا. ويف ما يتعلق بالدولة الفاطمية، لم يعتنق املرصيون املذهب الشيعي، سوى من ارتبط بالسلطة منهم. وُيرجع مؤرخو تلك 

الفرتة ذلك إىل رفض تقديس األئمة، الرتباطه بفكرة التقديس التي احتل رفضها مكاًنا يف الذاكرة الشعبية، لكن هذه الذاكرة احتفظت 

للفاطميي، حكمهم ومذهبهم، بأشياء وأسقطت أخرى، فقد أخذت الثقافة الشعبية املرصية كثريًا من هذا العرص، من تقاليد وموروثات 

الشعب يف  نظر  األدبية، وهي وجهة  السري  الشعبي وبخاصة  الرتاث  أّما  الشعبية يف مرص،  املمارسات  أهم  بوصفها  استقرت  وعادات، 

التاريخ وأحداثه وحّكامه، فقد أسقطت أحداث الدولة الفاطمية وشخصياتها؛ فلم تأت عىل ذكرها، وهو ما تقّدم أسبابه تفسريًا وقراءة 

مختلفة لحكم هذه الدولة، بل والدولة التي تلتها.

بعد تأسيس الدولة الحديثة املنسوب ملحمد عيل التي يعّدها البعض فاصاًل تاريخًيا أحدث انقطاًعا كاماًل مع ما قبله، ومع التطورات 

االجتماعية والسياسية املهمة، خالل عهد األرسة العلوية التي عّد بعضها فاصاًل مهًما أيًضا، قد ال تجد أسئلة كثرية إجابات سوى يف 

املجتمع  بتغري طبيعة  القائلي  قبلها، بحسب  ما  وبي  بينها  حاًدا  يفصل فصاًل  بما  الدولة،  تغرّيت  الفرتة  العقلية؛ ففي هذه  تاريخ  تتبع 

املرصي تغريًا جذرًيا، وتغرّي نمط الرصاع بي الشعب والدولة أيًضا، فكيف انعكس ذلك عىل ذهنية املقاومة، ومفهوم الدولة، والعالقة 

الجدلية بي القمع والتمرد، تغريًا أو استمرارية؟

تعددت أسباب الثورات واالنتفاضات الفالحية يف القرن التاسع عرش، يف أساسها كانت يف مواجهة منظومة تلك الدولة "الحديثة" 

وسياساتها التي أنتجت مظالم لدى الفالحي، واختلفت السياسات، لكن املظالم يف جوهرها لم تختلف، وإن اختلفت أشكالها، فجاءت 

الَهّبات بدفعها، وعندما قوبلت بعنف شديد، ظلت تتابع، وتشابه السلوك الجمعي لعقل جمعي بقي ريفًيا حاماًل ثوابته بامتياز فيها مع ما 
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سبقها بفرتات كبرية، فهذه الدولة "الحديثة" لم تربم مع املحكومي عقًدا اجتماعًيا، وخالفت العقد املتصور لديهم الذي دفعتهم مخالفته 

قبلها إىل االنتفاض باآلليات ذاتها )أنماط السلوك االحتجاجي(، مع اختالف مستوى العنف املمارس ضدهم ومنهم.

أّما من يقولون بتبّدل منطق السلوك االحتجاجي الجمعي وشكله، كما تمّثل بثوراٍت وانتفاضات، مع تبّدل نمط الرصاع مع تلك 

1871( وما ترتب عليها من تشّكل  الدولة، وتحديًدا بعد أن عرفت امللكية الفردية أثناء حكم الخديوي إسماعيل )قانون املقابلة عام 

طبقة كبار مالك مرصيي، ومن ثّم وجود مضمون اجتماعي للثورات يستتبعه تغرٌي يف املفاهيم والتصورات والسلوك، فضاًل عن انتشار 

التعليم، وما رافقه من تغريات فكرية، فإّن ذلك يقابله أيًضا حقائق عدة، منها أّن املجتمع املرصي ظل محتفًظا بكثري من ثوابت بنيته 

الذهنية، بخاصة أّنه بقي ذا طابع زراعي حتى منتصف القرن العرشين، عىل الرغم من ظهور صناعات شهدت ازدهارًا يف هذا القرن، 

واختلفت عن القرن التاسع عرش، وزيادة التفاعل بي الحياة املرصية والغربية بوجود الجاليات األجنبية، وظهور طبقة صناعية تكّونت 

من عمال وموظفي )غالبيتهم من أصول ريفية(، لكّنها ظلت عىل التكوين النفيس والذهني نفسه؛ فكانت العقلية الزراعية بطبيعتها 

وكّل تفاصيلها هي الغالبة، وظل االقتصاد الزراعي صاحب النصيب األكرب، يف حي اعتمد عىل وسائل االستغالل ذاتها، وبقي املجتمع 

املرصي الذي شّكل الفالحون ثالثة أرباع سكانه، تحت نري األوضاع املادية نفسها وتأثرياتها كافة.

فهل عندما قام الشعب بعدة انتفاضات وثورات من نهاية القرن التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين، وهو تحت االحتالل 

األجنبي، كان يثور عىل الدولة، وإن تحّكم فيها محتل، كان يسعى للتخلص منه أيًضا، وفًقا لتصوره عنها؟ وهل تغرّي هذا التصور مع 

اختالف طبيعة الدولة وممارستها، وتطور البنية االجتماعية؟ وهل تغرّي مفهومه للدين يف تلك الفرتة؟ هل بقي سمته النفعي بما يخدم 

نضال الشعب، ويؤثر يف نظرته للحاكم ومن ثّم التمرد عليه؟ أم أّن ثمة تغريات سبقت هذه الفرتة، وامتدت لها، جعلت التصور الديني 

يقف عائًقا أمام فاعلية تمرده، من حيث رضورة وجود حدود للتمرد، وجمح النزوع له، وانتظار املعجزات، وتحّكم الدين يف قيم السلوك 

الجماعي وقوانينه؟

اإلجابة عن هذه األسئلة وغريها، يف ما أعتقد، مجالها األسايس دراسة تاريخ الذهنية الجماعية املرصية، تأثراتها وتأثرياتها، من 

خالل املصادر الرسمية وسجالت تأريخ الشعب لنفسه، يف نطاٍق زمني يتجاوز التحقيب الذي اُتبع يف دراسة تاريخ مرص.

القسم الثاين: مناقشات

املنصوري  الطاهر  محمد  فيها  تكلم  التي  باملواضيع  تتعلق  عجالة،  يف  أسوقها  ثالث  أو  مالحظتان  عندي  بنسليمان:  فاطمة 

بالغ يف حديثه  إنه ربما  الطاهر، أقول  بالنسبة إىل األستاذ محمد  تناوال تقريًبا اإلشكالية نفسها.  إذ  وإبراهيم بوتشيش فهي متشابهة، 

إرادة  املنظور، فليس هناك  نأخذها من هذا  تونس ال  التاريخية يف  الدراسات  إىل  فبالنسبة  عن مواضيع محظورة ومواضيع خسيسة، 

لتهميش بعض املواضيع، وإنما هناك سياقات تاريخية وهي السياقات نفسها التي نجدها يف مناطق كما يف فرنسا أو غريها من البلدان. 

فهذه السياقات التاريخية ارتبطت بمناخ معريف وسيايس واجتماعي معّي وهو الذي أفرز نوًعا معّيًنا من الدراسات دون أخرى. فمدرسة 

الحوليات كانت تويل اهتماًما خاًصا للمسائل االجتماعية واالقتصادية، وتهمش ما غري ذلك بصفته يدخل يف إطار اهتمامات املدرسة 

الوضعية، أي املسائل السياسية والحدث والشخصيات واألفراد إىل غري ذلك. ثّم جاءت فرتة بعد ذلك. إّن من مسؤوليتنا نحن بوصفنا 

مؤرخي ليك تكون األجيال القادمة متفتحة عىل مواضيع جديدة وال يسعني يف الباب سوى التنويه إىل ما قام به األستاذ حسي بوجرة 
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القبيل يعني وجود بدايات نرجو لها أن تتواصل. ليست هناك إرادة فعلية  إّن توافر دراسات من هذا  حول األمراض أو حول الخمر. 

لتهميش التاريخ. أّما األمر الثاين فيتمّثل بالرتكيز عىل الدولة أو عىل Macrohistory مقارنة بما يسمى Microhistory اليوم. ال يمكن 

أننا سنسقط  أن نقوم بالعكس، نحن ننتقم للفرتة السابقة ونرجح عىل حساب املواضيع األخرى الدراسات املهمشة، ومن عيوب ذلك 

يف التعامل نفسه الذي كان سائًدا يف السابق؛ برأيي، ينبغي لنا أن نرتك حرية اختيار املجال الذي نريد دراسته. فمن يدرس موضوًعا 

سياسًيا اليوم ال يعني أّنه بالفعل يندرج يف إطار تلك النظرة القديمة يف تناول املواضيع السياسية. أنا ال أتفق مع هذا، إذ يجب أن تدرس 

كل املواضيع وفق املناهج التي نعرفها. واملهم يف كل هذا بالنسبة إىل املصادر هو أن يكون املؤرخ واعًيا بالتميش املنهجي واملقاربة التي 

يستعملها، وأن يكون أيًضا قادرًا عىل تفسريها للقارئ. املهم بالنسبة إلينا هو أاّل نرتك كل املواضيع املطروحة للبحث سواء كانت حوادث 

أو أشخاًصا أو مواضيع املهمشي أو غريهم.

للذهنية  الطويل  عبارة "التاريخ  يف  املوضوع  صوغك  يزعجني  نجالء.  والباحثة  الدكتورة  إىل  بالنسبة  املالحظة  بهذه  أنهي  وأخريًا 

الشعبية". فماذا نقصد بالتاريخ الطويل؟ إذا كان التاريخ يمتد عىل عرشة أو عرشين قرًنا، فما معناه؟ التاريخ الطويل ذكرين بربوديل عندما 

يتحدث عن الذهنية؛ وقد أثري حوله نقد كثري. وكذلك عبارة "الذهنية الشعبية"، فما معنى الذهنية الشعبية؟ فهناك أشخاص فاعلون 

وليس هناك أمر اسمه الشعب، بل هناك أناس فاعلون يقولون أشياء ويفعلون أشياء، ونحن يف التاريخ ندرس هؤالء، ونحاول أن ندرس 

أفعالهم، ونحاول أن نحللها ونقارنها. أّما بهذه الصورة التي جاء عليها املوضوع، فيبدو يل أّنه غامض وال أفهمه.

وجيه كوثراين: استكمااًل ملا بدأته الدكتورة فاطمة سأبدي مالحظتي:

املالحظة األوىل تنطبق عىل ما تفضل به الدكتور محمد الطاهر املنصوري والدكتور إبراهيم بوتشيش وما قلته أنا صباًحا عن مجاالت 

البحث التاريخي. صحيح نطلب أن يبحث املؤرخ يف هذا املجال ويف عرشات املجاالت، وهذا ليس من اخرتاعنا أو من استنباطنا مثلما 

قلت صباًحا كان الذهبي والسخاوي، وقد أشاروا إىل هذه التصنيفات وعرشات التصنيفات وهي التعبري الحديث نفسه الذي نستخدمه. 

الذايت والعام. فعندي ثالثة أسئلة تتعلق  الحقيقة  فأنا كلما تعددت االختصاصات وكرثت هذه املجاالت شعرت باإلحباط والقصور يف 

بعباريت "عىل املؤرخ"، و"ينبغي للمؤرخ".

سأطرح ثالثة أسئلة، انطالًقا من تجربة أربعي سنة يف البحث مع طالب وجامعة ... إلخ.

السؤال األول: من يوجب؟ والثاين: من يمّكن للمؤرخ أن يتناول هذه املجاالت الصعبة؟ والثالث: كيف يتمكن املؤرخ؟

 Michel نذكر أمثلة من املؤرخي والعلماء الغربيي الذين تصدوا ملثل هذه املوضوعات ونرى رشوط تكوينهم، فمثاًل كيف أّرخ فوكو

Foucault للجنون؟ إّن فوكو كانت قاعدته املعرفية علم النفس وليس الفلسفة، وقد تمكن من علم النفس ومن الفلسفة ومن التاريخ 

بتأثري مجلة الحوليات بروديل ولوغوف بالضبط وبتأثري فليب آرياس Philippe Aries الذي اشتغل عىل العواطف والنفسيات والحب 

واملوت... إلخ.

نحتاج يف جامعاتنا، ونحن نحتاج تعني: هل أستطيع أن أشتغل عىل الجنون يف البالد العربية؟ ليس بسبب االستبداد والضغط ولكن 

بسبب إعدادي والتكوين املعريف املحدود. أنا ال أستطيع تناول ظاهرة الجنون مثلما تناولها فوكو، ففوكو - مثلما قالت فاطمة - نتيجة 

ا. نأخذ مثاًل آخر أيًضا اشتغلت عىل كتاب بياجي إبستيمولوجيا علوم اللغة، وبياجي  سياق أو سياقات مركبة ومعقدة وثرية وغنية جدًّ

العلوم اإلنسانية واالجتماعية  أّن  بثقافته وباشتغاله إىل  بياجي  الوقت نفسه وصل  النمو عند الطفل. يف  كذلك عالم نفس اشتغل عىل 

كلها التي تندرج يف الزمن التاريخي وسّماها العلوم التاريخية، وسّمى علم النفس واالقتصاد والسياسية بالعلوم التاريخية. فمن أين 
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لنا هذه العلوم؟ وحتى الذين تعلموا منا بالجامعات الغربية هل تكّونوا فعاًل عىل هذا التداخل؟ نحن نمارس أحياًنا من االقتصاد ومن 

األنرثوبولوجيا وعلم االجتماع والتاريخ ثّم نركبها.

مثال ثالث نورده عن بولفيه، وهو صديق فوكو واشتغل معه يف تاريخ األفكار. وحتى ال نعجز طالبنا دائًما، مثل العمل عىل تاريخ 

الجنون، إنها من املواضيع الجميلة، ولكن كيف يمكن معالجتها يف البالد العربية، وحتى يف بعض الجامعات الغربية؟

الثانية فأتوجه بها إىل الدكتورة نجالء بشأن موضوع التدّين. فالشعب املرصي فيه يشء من الرباغماتية كغريه من  أّما املالحظة 

الشعوب كما يقول ابن خلدون "الناس عىل دين ملوكهم"، ولكنه جانب ال ُيفرس وحده الظاهرة، فالجانب األهم هو التدّين الشعبي 

املرن "اإلسالم الشعبي"، وقد عرّب عن نفسه بالطرق الصوفية التي هي عبارة عن طقوس، وردة فعل عىل األحكام الفقهية وجمودها. 

فاإلسالم الطرقي قابل للتحول؛ ففي كتايب الفقيه والسلطان درست حالة التدّين يف األناضول أثناء الرصاع الصفوي - العثماين، فكان 

تدّينا طرقًيا - صوفًيا. لقد بدأ التمذهب يف منطقة األناضول منذ عهد السلطان سليم والشاه إسماعيل، إذ تحولت الُطرق الصوفية إىل 

مذاهب سّنية عىل يد سليم وسليمان القانوين، أو مذاهب شيعية فقهية عىل يد إسماعيل الصفوي، فإيران كانت ثالثة أرباعها ُسنة، 

ولكّن الصفويي تمكنوا باإلرهاب والضغط والعصا والجزرة من تحويلها إىل شيعية. لذا يمكن أن نفهم تدّين الشعوب عرب مدخلي: 

الرباغماتية السياسية، والتدّين الشعبي.

التدّين الشعبي يف بعض الفرتات يتحول إىل مسيحية، ففي البلقان تحولوا مثاًل إىل مسلمي ألهداف سياسية، أو لالطمئنان عىل 

وضعهم داخل كيان الدولة العثمانية. أوّجه سؤااًل إىل الدكتور الطاهر املنصوري حول املجاالت املهملة: هل نستطيع أن نربطها بالوعي 

بالذات؟ فمثل هذه املواضيع موجودة يف أوروبا، وتتماهى مع ما هو موجود فيها بصفتها مطلًبا اجتماعًيا، فهل يمكن القول إّن التطور 

يف املجاالت املهملة مرتبط بالوعي الطبقي؟ وكيف يمكن للمؤرخ أن يسلط األضواء عليها؟

نارص الدين سعيدوين: سؤايل لألستاذ إبراهيم بوتشيش يف ورقته "قراءة التاريخ من األسفل". فاملشكلة هي ليس ما أهمل يف 

الشعبية. فتثوير  الطبقات  باملواضيع املعربة عن  الذاتية واالرتباط  املراقبة  تاريخ املستضعفي، بل يف تحرير ذهنية املؤرخ، والتحرر من 

القوقعة كما حققه لوغوف وغريه هو  الحوليات وخروج املؤرخ من  به مدرسة  بالعلوم اإلنسانية كما جاءت  التاريخ  ذهنية املؤرخ وربط 

األهم. وسؤايل: بما أّن حركة الربيع العريب أتت بال خلفية أيديولوجية وأبرزت البسطاء صناًعا للتاريخ الراهن، فهل يمكن للمؤرخ العريب 

أن يستغل حركية الربيع العريب من دون الوقوع يف األيديولوجيا واملحظور مع الطوائف األخرى التي تعيش الحركية؟

سؤال ثان إىل األستاذة نجالء: هل يمكن أن نجزم، من خالل املدى الطويل، أّن العسكرتارية يف التاريخ العريب واملرصي خصوًصا 

مع البويهيي والسالجقة واأليوبيي واملماليك واإلنكشارية ومحمد عيل باشا ثّم من جيوش االستعمار وصواًل إىل الحكم الوطني ثّم 

الثورة والواقع اليوم هي التي خلقت الرباغماتية واملركزية يف الحكم؟ وهل أّن كل من يحكم مرص هو فرعون؟ فالعسكرتارية تحيل 

عىل االنغالق يف الذهن وعدم تقبل مجتمع مدين وعدم السماح باختالف الرأي. فهل نستطيع تفسري مركزية الحكم يف مرص من خالل 

املدى الطويل لحكم العسكر؟ وهذه تساؤالت بريئة، ألّن يف التاريخ ظواهر تستدعي الوقوف عندها.

مجاالت  وهي  التاريخ،  مجاالت  بشأن  بوتشيش  القادري  وإبراهيم  املنصوري  الطاهر  الدكتور  إىل  موجه  سؤايل  السمر:  عمار 

اليوم؟ عندما كنت أعمل يف األرشيف السوري يف دمشق جاء طالب  ال حرص لها، فهل تلبي املجاالت املهملة حاجات معرفية عربية 

أمرييك من جامعة هارفرد أراد دراسة تاريخ العواطف يف سورية وأخرى عن تاريخ األمراض النفسية! وهذه مواضيع غائبة عن جامعاتنا 
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والديموقراطية  الحكم  أنظمة  إليه من تطور يف  بعد ما وصلوا  املواضيع،  بهذه  باإلمكان االهتمام  أوروبا  إّن يف  القول  وأبحاثنا. يمكن 

والتطور العلمي والفكري وتلبية حاجات معرفية، ولكن هل تكتيس هذه املواضيع يف عاملنا العريب األهمية نفسها؟

عز الدين جسوس: ثمة تقاطع بي ما قاله كوثراين وبوتشيش واملنصوري بخصوص التصنيفات التاريخية كما جاء بها السخاوي، 

ولكّن مالحظتي للطاهر املنصوري، أّن مواضيع مثل األوبئة واملجاعات مواضيع اهتم بها الكثريون يف املغرب، وكذلك األقليات اهتم 

بها عدد غري قليل من أهل املغرب واملرشق العريب سواء بالنسبة إىل اليهود أو النصارى )مثاًل دور اليهود يف اإلدارة ويف الثورات(. وخالل 

األيام الوطنية يف املغرب سنة 2010، عرضت أطاريح كثرية عن املجاعات واألوبئة يف الغرب اإلسالمي. ما ينقص يف جامعاتنا هو قلة 

االهتمام بتاريخ اآلخر، فالبحث التاريخي محصور يف مجاله وال يتجاوز نطاقه الجغرايف.

بالنسبة إىل الدكتور بوتشيش، لقد ذكرت أّن املؤرخي عندما يبدؤون بالكتابة، فكأنهم يعقدون اتفاًقا مع القارئ بأنه سيتحدث 

عن السيايس، فال بد من ذكر االستثناءات كما عند مسكويه يف كتابه تجارب األمم واملقريزي يف املواعظ واالعتبار وما كتبه الخطيب 

البغدادي. إن تاريخ املهمشي ال يوجد يف كتب الحوليات والتواريخ التقليدية بل يف كتب الطبقات واملناقب والنوازل الفقهية.

وربما تحتاج ألدوات  تاريخية حول دراسة اآلخر،  املنصوري، فنالحظ قضية قصور  الطاهر  أتفاعل مع  أن  أريد  محمد حبيدة: 

البحث التاريخي كما أكد وجيه كوثراين، ففي التسعينيات نرى العروي يؤكد مسألة أساسية، وهي أنه عىل الباحث املغريب أن ينجز بحثه 

األول خارج املغرب حول تاريخ الصي واليابان وأوروبا، ومن ثّم تأيت املرحلة الثانية التي يكتب فيها عن تاريخ املغرب. فاهتمام الباحث 

بتاريخ اآلخر سيجعله يحتك باألسئلة واملصادر واألدوات كالتي أتت بها الحوليات. فأن يدرس املؤرخ التاريخ اآلخر - وهو يف املغرب 

- غري مجد ألّن بحثه يبقى وصفًيا، وال يكون ملتصًقا باألرشيف، وهو ال يقدم تفسريًا مقبواًل إذا لم يكن يف البلد ذاته. املشكل ليس يف 

املوضوعات ولكن يف التناول.

عبد الرحيم بنحادة: أعتقد أّن دراسة تاريخ اآلخر ارتبطت يف البحث التاريخي املغريب بعدد من الباحثي الذين توجهوا يف إطار 

البعثة املغربية إىل فرنسا، فأنجزوا أطاريح محددة عن فرنسا وغريها، ولكن عندما عادوا إىل املغرب انرصف معظمهم إىل تاريخ األندلس 

أو التاريخ املحيل، وكأّن تجربة التي خاضوها يف فرنسا لم تنفعهم يف يشء. فتاريخ اآلخر بالنسبة إىل املغاربة يدخل يف إطار إجابة عن 

تساؤالت مؤرقة تتعلق بتاريخ املغرب. ومن الدراسات املهمة التي بحثت يف تاريخ اآلخر دراسة محمد أعفيف عن تاريخ اليابان يف عهد 

امليجي، فقد حاول اإلجابة عن سؤال اإلصالح والتحديث لكنه يف الحقيقة كان سؤااًل مغربًيا بامتياز وكذلك يف محاولتي الرتكيبية عن 

بتاريخ اآلخر هو محاولة فهم ظواهر  باملغرب. وعموًما فهاجس االهتمام  العثمانية كان الهاجس هو اإلجابة عن قضايا ترتبط  الدولة 

وقضايا تتعلق بالتاريخ الوطني. لقد خرجنا من التقوقع جغرافًيا لكننا لم نبارحه من حيث األسئلة.

أو  عنه  املسكوت  أخرى  كتابات  يف  وردت  فقد  ومصطلًحا،  مفهوًما  املهمل  حول  املنصوري  الطاهر  إىل  سؤايل  الكعبي:  نصري 

املطموس. واملهمل هو املرتوك طوًعا، ولكّن الجنس والعبيد وقضايا دينية واجتماعية حساسة خضعت لسلطة الرقيب التي حالت دون 

تلك املواضيع. ومن ثّم، فمن هو املهمل الذات أم الجماعة؟

أحمد أبوشوك: أوجه مالحظتي إىل الدكتورة نجالء حول إشكالية الذهنية االجتماعية والسلطة يف مرص، فيمكن اختصار العنوان 

الطويل "التحول الطويل للذهنية االجتماعية يف مرص"، فقد أصبح عنواًنا عمومًيا وله أبعاد عمودية وأفقية ترتبط بالعالقة بي فئات 

املجتمع ومن ثّم عالقتها بالسلطة، فلو أنه ضبط بعنوان "الحاكم واملحكوم يف مرص نموذًجا". وإذا انتقلنا من مرجع الدين، فيجب النظر 

إىل تركيبة الدولة يف إطار األمد الطويل منذ عهد عمر بن الخطاب حتى عهد عبد النارص مررًوا بكل السلطات الخارجية التي حكمت 
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مرص. فما تأثري العامل الخارجي يف املجتمع؟ وهل للتمذهب تأثري يف بنية املجتمع؟ فمن املعلوم أّن الرباغماتية الشعبية ظاهرة عامة، 

وبالنسبة إىل الدين الطرقي فيه استمرار واستيعاب، فالرتكيبة الصوفية فيها خضوع لصاحب السجادة.

التاريخ  يف  املهملة  واملواضيع  املهمشي  عن  وتتقارب  تتالقى  مواضيع  وبوتشيش  املنصوري  الطاهر  تناول  هنية:  الحميد  عبد 

املغريب. ومن املفيد رصد هذه املواضيع، ولكن يجب أن نفهم أّن للمؤرخ عالقة مع وقته؛ فاملؤرخ ينظر إىل الحارض ليكتب عن املايض. 

فأحيانا الحارض ال ينبهه فهو يكتب تحت طلب اجتماعي بوعي أو بغري وعي. وبالنسبة إىل املنصوري فقد أشار إىل قضية أهل الذمة، 

وكيف قرئت بطريقة مختلفة وهو مصيب يف هذا، ويجب أن نعلم أّن هذه القراءات جاءت بعد الحرب العاملية الثانية وما تبعها من نشأة 

إرسائيل ومناقشة قضايا األقليات يف العالم.

ويف البالد التونسية يف التاريخ الحديث، أعددت كتاًبا عن وضع الفرد اليهودي ومقارنته ببعض البالد األخرى. لقد كان وضعه 

املكانة  الدية، فعندما يقتل فرد مسلم تكون ديته خمسمئة دينار، والعي "ذو  املثال  ممتازًا ويحظى بمكانة يف املجتمع، وعىل سبيل 

االجتماعية الكبرية" ألف دينار، يف حي نجد أن دية الذمي ألف دينار كذلك. ومالحظتي الثانية للدكتورة نجالء حول املنطلقات عىل 

يمكن  كلمة  الشعبية  الشعبية؟  الذهنية  معنى  وما  الطويل؟  التاريخ  هو  فما  الورقة،  يف  استعملتها  التي  والتصنيفات  املفاهيم  مستوى 

أن تتضمن كل يشء وعلينا أن نعلم أّن كلمة شعب كلمة ظهرت يف القرن العرشين كما قال أبو القاسم الشايب "إذا الشعب يوًما أراد 

الحياة"، وعبارة "الفئات الشعبية" استعملتها الطغمة الستالينية، ومن ثّم كان هذا التضاد بي الدولة والسلطة والشعب، هذه الثنائية 

ال تنفع يف يشء، فعلينا البحث عن مجتمعات التداخل.

الطاهر املنصوري: املواضيع التي تّم طرحها مهّمة جًدا، وأنا سعيد ألنها أثارت تساؤالت واعرتاضات. وبدايًة أريد أن أسأل األستاذ 

التونيس حول هذه الظاهرة. إّن طرح مثل هذه القضايا يعطينا سبًقا، وهذا ما نجده  هنية عن رأيه يف قضية املثليي وانقسام الشارع 

عند الفرنسيي الذين يهتمون بكل جزئية. أّما بالنسبة إىل مسألة أهل الذمة فيل فيها دراسات، فقد كتبت مقاالت حول الذمة يف العهد 

اململويك والفاطمي، ولباس أهل الذمة وقواني أهل الذمة، ولكن يجب أن ننظر إىل ما كتبه اآلخرون عن وضع الذمة وخاصة الكتابات 

اليهودية. ففي دراسة للمؤرخة اليهودية املرصية بيتيور" ابنة النيل" التي قامت بقص النصوص وقدمت كتابات تبي أّن أهل الذمة كانوا 

يعيشون يف جحيم. ومع ذلك علينا أن ننظر إىل الوضعية السيئة ألهل الذمة، ففي املغرب كانوا يلبسون الشكلة لتمييزهم عن اآلخرين 

وحذاء أسود وأبيض. ولذلك نحن يف حاجة إىل املجاالت املهملة. وأسوق مثااًل آخر عىل ذلك، فعندما بدأت حوادث املوصل بدأ الناس 

يتساءلون من هم األزيديون. ونجد يف املقابل أّن األوروبيي يستطيعون حماية أقلياتهم، ونحن يف سورية وتونس وغريها ظهرت لدينا 

مجتمعات متصارعة وإفرازات مدمرة. وأّما ما قيل عن دفع دية الذمي فعلينا أن نعلم أنها كانت وفق عقد لحمايته وليس للرتفيع من 

قيمته، فهو عقد بي الذمي واإلمام، ولكنه تحّول إىل عقد اجتماعي يف العالم اإلسالمي فيما بعد.

الحاجة إىل  أّن  أثارها كوثراين. أعتقد  التي  باألسئلة  أثرت موضوعي. وأبدأ  التي  أثّمن املالحظات  القادري بوتشيش:  إبراهيم 

تصحيح تاريخنا تتطلب ذلك، فالتاريخ إذا كتب بطريقة فوقية يميش عىل قدم واحدة، فلماذا نجد يف الواليات املتحدة والهند اهتماًما 

موسًعا بالدراسات الهامشية وتقارع الدراسات الفوقية؟ فلماذا نريد أن نعرف تاريخ اآلخر وال نعرف تاريخنا؟ ونحن نتفق عىل الوجوب، 

أنجزوا  تزال هزيلة. واحد من عرشة من طاليب  ولكنها ال  أحياًنا  أو مخربية  أو جماعية  بمحاوالت فردية  نقوم  ونحن بصفتنا مؤرخي 

أبحاًثا اجتماعية واقتصادية متميزة، وربما هذا عائد إىل اإلمكانات، وهنا علينا بصفتنا مؤرخي عرًبا القيام ببعض األعمال إىل حي تغيري 

الذهنية السائدة وتحولها إىل مطلب جماعي وأسايس. أّما بالنسبة إىل قضية تغيري ذهنية املؤرخ فهي يف الحقيقة أساسية، وكذلك قضية 

التحرر من الرقابة الذاتية واملؤسساتية "النظام القمعي". فاملؤرخ ال يمكن أن يبوح بكل ما يريد، وهي مسألة يف غاية الخطورة. والسؤال 



متـوز / يوليـو 2016العدد  4

296

املهم بالنسبة إيل هو: هل يمكن للمؤرخ العريب أن يستغل مرحلة الربيع العريب؟ وهنا أقول نعم، وأكشف عن مرشوعي الذي أريد البدء 

فيه وهو مؤرخو الربيع العريب، ونحن نجمع بعض املعلومات وذلك لكتابة ما يحصل فعاًل.

نجالء مكاوي: قلت إّن هناك تصورًا عن تاريخ مرص االجتماعي، وأنا وضعت العنوان لدراسة الذهنية يف عالقة الحاكم واملحكوم 

وارتباطها بالتدّين، فالذهنية الشعبية عندي نوعان: القراءة الشعبية وأنواع السلوك االجتماعي الجمعي. أّما بالنسبة إىل السؤال املتعّلق بـ 

"التاريخ الطويل"، فأنا وصلت إىل القرن العرشين ألنه قرن االنقطاعات. وأنا ال أتفق مع مقولة "الناس عىل دين ملوكهم"، فالرباغماتية 

وعالقاتها بالطبيعة وكذلك عائق الدين ووضعه سقًفا ضد التمرد، لكيال يثور عىل الحاكم، والجوانب السياسية واالجتماعية تعكس 

الدولة املرصية املركزية، فهناك إجابتان؛ األوىل تمتد ملئتي عام، وفيه  الخاصة. وأّما سؤال  املقولة. فالتبعية للحكام فرضتها مصالحه 

بقيت مرص فرتات طويلة تحت حكم مستبد، والثانية أّن الشعب املرصي يثور بطبيعته، وربما هذه فرضيات تساعدنا عىل إعادة كتابة 

تاريخ مرص من جديد.
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 الجلسة الرابعة:

إشكالية الحداثة واالنتامء الوطني 

تجارب عربية
)رئيس الجلسة: إبراهيم القادري بوتشيش(

القسم األول: املداخالت

إبراهيم القادري بوتشيش: نبدأ الجلسة الرابعة واألخرية من سلسلة هذه الجلسات املفيدة. وسيدور موضوع هذه الجلسة حول 

إشكالية الحداثة واالنتماء الوطني من خالل تجارب عربية، ويتدخل فيها ثالثة أساتذة أفاضل، هم: سامر عكاش، وفاطمة بنسليمان، 

وعمار السمر.

(1( Samer Akkach  |  سامر عكاش

الحداثة املبكرة وإشكاالتها يف التأريخ العريب

إذا سّلمنا أّن املجتمعات العربية ال بد من أنها انتقلت يف مرحلة تاريخية معينة من حالها القديم إىل حالها الحديث، فال بّد من 

واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  تجلياتها،  بمختلف  املجتمعية  التحوالت  أّن  وباعتبار  التغيري.  هذا  حدوث  كيفية  عن  التساؤل 

وطرق  مظاهرها  وعن  العريب،  السياق  يف  الحداثية  التحوالت  تلك  بدايات  عن  التساؤل  من  بّد  فال  تدريجية،  دائًما  هي  والفكرية، 

تحديدها وأساليب التعرف إليها. تقودنا هذه التساؤالت للبحث إن كانت هناك مرحلة حداثية مبكرة يف املجتمعات العربية يمكن رصد 

بواكري التغريات املجتمعية فيها، عىل غرار ما يعرف بفرتة "الحداثة املبكرة" Early modernity يف التاريخ األورويب. فضمن أطر التأريخ 

األوروبية، هناك حقبة محددة تعرف بـ "الحداثة املبكرة" ترتاوح حدودها الزمنية بي نهايات القرن الخامس عرش ومنتصف القرن التاسع 

املعارضي  بعض  وجود  من  الرغم  وعىل  وأفكارًا.  أحوااًل  الحداثية،  للتغريات  األوىل  املالمح  فيها  ظهرت  حقبة  )1500 - 1850(؛  عرش 

ملفهوم الحداثة املبكرة واملنتقدين لحقيقتها التاريخية كمرحلة ذات خصائص مميزة يمكن إسقاطها عىل جميع الشعوب يف تاريخ العالم 

مركز عمارة آسيا والرشق األوسط، جامعة أديالد، أسرتاليا.  1
Researcher and the Founding Director of the  Center for Middle Eastern and Asian Architecture at the University of Adelaide. 
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World history، فقد أصبحت هذه الفرتة مجااًل بحثًيا تخصصًيا له رواده ودراساته ومنشوراته ومجالته البحثية املتخصصة، وُيدرّس، 

بشكل أو بآخر، يف معظم مدارس التاريخ الغربية)2).

العصور  نهاية  من  املمتدة  الزمنية  الفرتة  يف  تتقاطع  أغلبيتها  ولكن  األورويب،  التاريخ  يف  املبكرة  الحداثة  فرتة  تحديدات  تختلف 

الطباعة  وظهور  إيطاليا،  يف  النهضة  عرص  ارتقاء  مثل  تاريخية،  معالم  البدايات  وتتضمن  الصناعية.  النهضة  عرص  وحتى  الوسطى 

امليكانيكية باألحرف املتحركة، وسقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيي يف منتصف القرن الخامس عرش، ورحلة كريستوف كولومبوس 

وبداية حركة اإلصالح  الخامس عرش،  القرن  نهاية  األندلس يف  استعادة  ونهاية حروب  أمريكا،  واكتشاف   Christopher Columbus

الربوتستانتي التي تزامنت مع سيطرة العثمانيي عىل البالد العربية يف بداية القرن السادس عرش. أما النهايات فمعاملها تتضمن الثورة 

حافلة  كانت  الفرتة  هذه  أن  يف  شك  ال  عرش.  التاسع  القرن  وبدايات  عرش  الثامن  القرن  نهايات  يف  الصناعية  الثورة  وبداية  الفرنسية 

باألحداث املهمة التي قادت إىل تغيريات جذرية يف املسرية الحضارية اإلنسانية شملت العالم كله. ومن أهم تحوالت هذه الفرتة، كان 

انتشار الحروب الدينية التي تلت حركة اإلصالح الربوتستانتي، وتراجع النظام اإلقطاعي، وظهور الرأسمالية، وظهور الدولة القومية، 

وبروز الفضول العلمي وما رافقه من ثورة علمية، وظهور العلوم الحديثة وحركة التنوير األورويب، وما تالها من صعود الغرب كقوة عاملية، 

وبداية االستعمار األورويب لألمريكيتي وجنوب رشق آسيا. إال أن أهم ما يميز تلك الحقبة من الناحية التأريخية هو أّن جّل أحداثها 

تخّص التاريخ األورويب، أو هكذا ُأّرخت، لذا تمّيزت رسديات فرتة الحداثة املبكرة بالرتكيز عىل الحراك األورويب الداخيل وتجاهل العالم 

الخارجي، ما أدى إىل ظهور نزعات املركزية األوروبية Eurocentrism يف كتابة التاريخ، وخاصة فيما يعرف بتاريخ العالم.

ما زالت هذه الفرتة الزمنية املهمة بمبادئها وطروحاتها ونظرياتها التأريخية غريبة عن مناهج التأريخ العريب لسببي رئيسي. األول، 

األيويب،  الفاطمي،  العبايس،  )األموي،  الحاكمة  األرس  هويات  عىل  أسايس  بشكل  العريب  التاريخي  التحقيب  يف  الرتكيز  استمرار  هو 

السلجوقي، اململويك، العثماين()3). الثاين، هو االنفصال التأريخي يف رسديات التحوالت الحداثية بي الخط الزماين العريب والخط الزماين 

الغريب؛ إذ درجت العادة عىل اعتبار الحملة الفرنسية عىل مرص، التي جاءت بعد الثورة الفرنسية، عىل أنها بدايات دخول الحداثة إىل العالم 

العريب. وهذا يعني أّن نهاية فرتة الحداثة املبكرة يف الغرب تزامنت مع بدايات الحداثة يف العالم العريب، وهذا أساس اإلزاحة التأريخية 

التي رسخت االعتقاد بأن العملية الحداثية يف العالم العريب جاءت متأخرة ثالثة قرون عن نظريتها الغربية، ومن ثم فهي ليست سوى 

تكرار وتقليد ملنجزات صانعيها األوروبيي. وباعتبار أن العرب استلموا منجزات الحداثة املبكرة جاهزة فال تاريخ حداثًيا ُمبكرًا لهم، وإنما 

هناك كم كبري من األدبيات عن الحداثة املبكرة يف التاريخ األورويب ال يمكن اختزالها ببضعة كتب مختارة. وحول تاريخ الحداثة املبكرة بشكل عام، انظر كتاب مريي   2

وايزنر-هانكس، وهو أحد مراجع كامربيدج يف التاريخ األورويب، والدراسة التقديمية للحداثة املبكرة لشمويل آيزنستاد وولفغانع شلشرت:
Merry Wiesner-Hanks, Early Modern Europe1450 - 1789 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013); Shmuel Eisenstadt and Wolfgang 
Schluchter, "Introduction: Paths to Early Modernity: A Comparative Vie," Daedalus, vol. 127, no. 3 (Summer 1998), pp. 1 - 18.

عن إشكاالت مفهوم الحداثة املبكرة، انظر دراسة جاك غولدستون النقدية:
Jack Goldstone, "The Problems of the 'Early Modern World'," Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 14, no. 3 (1998), 
pp. 249 - 284.

يركز هذا األسلوب التقليدي يف التحقيب عىل التاريخ السيايس بالدرجة األوىل، الذي ال يعكس مسارات التحوالت الفكرية واالقتصادية واالجتماعية، والتي ال تتوافق   3

مساراتها عادة مع مسارات التغرّيات السياسية واألرس الحاكمة. كما يوجه هذا النهج يف التحقيب اهتمام املؤرخي إىل التواريخ املحلية ويتجاهل موقع الحضارة العربية يف 

تاريخ العالم. ومهما كانت واضحة الحدود والتوصيفات التي تعّرف الحقب التاريخية، فإن التحقيب بحد ذاته إشكايل. والحداثة املبكرة كحقبة تاريخية بارزة ال تخلو من 

إشكاالت التحقيب. وصحيح أن التحقيب ينطوي عىل مشاكل نظرية ومنهجية كثرية، ألن معايري التاريخ السيايس للتحقيب مثاًل، تختلف عن معايري التاريخ الثقايف، أو 

التاريخ الفكري، ولكن، باملقابل، عدم التحقيب يتجاهل التغرّيات املستمرة يف الحياة االجتماعية يف مسرية التطور اإلنساين عرب التاريخ. ففي التاريخ اإلسالمي، عىل سبيل 

املثال، نرى أن التمييز بي الحقب األموية والعباسية والفاطمية واأليوبية يستند إىل التغيري بالساللة الحاكمة، فهو تغيري سيايس بالدرجة األوىل، يتلوه تغيري ثقايف وفكري، 

ولكن عىل وترية مختلفة عن وترية التغيري السيايس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من املمكن أن يحدث تغيري فكري وثقايف ضمن استمرارية حقبة معينة موحدة 

سياسًيا، كالتغرّيات الكبرية التي حصلت يف الحقبة العثمانية عىل امتداد أربعة قرون.
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تاريخ ملواجهة تحّديات الحداثة وتاريخ للتأقلم مع أفكارها وأحوالها. هكذا أّرخ األوروبيون للحداثة العربية وكتبوا رواياتهم التأريخية 

عن العالم العريب، وهكذا نقلت الرسديات العربية، بما يف ذلك خطابات حركة النهضة أو اليقظة العربية، رواية ظهور الحداثة العربية يف 

القرن التاسع عرش. رّسخت هذه الرواية الفصل واالنزياح التأريخي يف السياقي العريب واألورويب، كما كّرس هذا التصور صورة العرب 

بأنهم ليسوا من صّناع الحداثة، باعتبار أن ال حداثة مبكرة لهم، وإنما من متقبليها ومستخدميها ومستهلكيها، وحتى من رافضيها 

كونها غريبة عن تاريخهم)4).

عىل الرغم من إشكاليات هذا الطرح، فقد تقبله املؤرخون العرب، وصاغوا خطاباتهم التأريخية ضمنه، دون تحٍد ُيذكر لالفرتاضات 

التي ينطوي عليها، أو إلطاره النظري، أو ملبادئة املنهجية. فمعظم رسديات الحداثة العربية كتبت من هذا املنظور التأريخي. وليس لدينا 

اليوم تاريخ لفرتة حداثية مبكرة عربية، وال تأريخ لفرتة الحداثة املبكرة األوروبية من املنظور العريب)5). وهذا يعني غياب املنظور التأريخي 

العريب لظهور العلوم الحديثة والثورة العلمية وحركة التنوير، وكذلك للتغريات التجارية واالقتصادية التي رافقت تغيري أساليب اإلنتاج 

وظهور النظام الرأسمايل، ومن ثّم غياب املنظور التأريخي العريب لفكرة صعود الغرب املحورية يف تاريخ العالم الحديث، والتي قادت 

تلقائًيا إىل فكرة انحطاط الرشق.

املحلية  تواريخهم  يف  عزلتهم  من  العرب  خروج  يتطلب  والذي  العالم،  تاريخ  يف  العريب  املوقع  تحديد  مشكلة  التقصري  هذا  ُيربز 

الخاصة ليك يحتلوا موقًعا داخل هذا التاريخ، وليس خارجه. فإذا نظرنا إىل التاريخ العريب من منظور تاريخ العالم وتحقيباته الزمانية، 

فإن مناهج التأريخ العربية تواجه تحّديات وإشكاالت عدة، يتمحور أهمها حول إن كانت هناك حداثة مبكرة يف تاريخ التطور الحضاري 

العريب)6). وملا كانت فرتة الحداثة املبكرة تتقاطع مع الفرتة العثمانية يف البالد العربية، فهل يمكن النظر إىل التاريخ العريب - العثماين عىل 

أنه فرتة حداثة مبكرة؟ وماذا يعني تأريخ الفرتة العثمانية ضمن اإلطار النظري للحداثة املبكرة؟ وكيف تربز معالم تلك الفرتة إذا اعتربت 

العريب  املنظور  وانحطاط حضاري )من  تراجع علمي  بأنها فرتة  ما توصف  غالًبا  العثمانية  الفرتة  وملا كانت  املبكرة؟  الحداثة  من منظور 

عىل األقل(، فكيف يمكن حل تناقض هذا التوصيف السلبي مع مقتضيات الحداثة املبكرة اإليجابية؟ وإذا اعتربنا أن هناك تجربة 

حداثية مبكرة عربية - عثمانية، فهل تتطابق زمانًيا وفكرًيا مع التجربة األوروبية؟ وإذا كانت تتطابق معها، فما هي املساهمات العربية 

والعثمانية، وإذا كانت ال تتطابق معها، فما هي معاملها الخاصة بها؟

The Early Modern Ottomans الذي ضّم مجموعة من الدراسات عن التاريخ العثماين،  عثمانيو الحداثة املبكرة  يف كتاب 

طرح املحرران فريجينيا أكسان ودانيال غوفمان Virginia Aksan and Daniel Geoffman مفهوم الحداثة املبكرة يف السياق العثماين، 

انظر، عىل سبيل املثال، دراسات برنارد لويس الواسعة االنتشار والتأثري، والتي تحظى بقبول كبري يف الغرب:  4
Bernard Lewis, Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East (Chicago: Open Court 1993, 2001, 2003); Bernard Lewis, What 
Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East (New York: harper Perennial, 2002); Bernard Lewis, The Crises of 
Islam: Holly War and Unholy Terror (New York: Random House, 2004).

كتابة تاريخ هذه املرحلة من املنظور العريب يختلف طبًعا عن ترجمة الرسديات األوروبية املكتوبة من املنظور األورويب إىل العربية.  5

عند اعتماد توصيف معي لحقبة معينة، يربز دائًما تساؤل إن كان هذا االعتماد سيغيب الصفات الجوهرية األساسية لتلك الحقبة. بمعنى آخر، إذا اعتربنا أن هناك   6

صفات جوهرية موضوعية وأساسية لتلك الحقبة خارجة عن تصوراتنا لها، فال بد من أن يكون هناك تباين ما بي الصورة املرسومة أو املقروءة والواقع التاريخي بحد ذاته، 

إذ ال مدخل لنا إليه إال من خالل الوثائق واألدلة التاريخية التي بي أيدينا. أما إذا اعتربنا أنه ليس هناك واقع تاريخي موضوعي خارج عن تصوراتنا التاريخية لهذا الواقع، 

عندها تبدو تصوراتنا أنها تمثل الحقيقة التاريخية من منظور معّي، وأنه ليس هناك واقع أصيل مغّيب، وإنما هناك دائًما كشف لجوانب وإغالق لجوانب أخرى، كما يف تشبيه 

الرؤية واملنظور. فإن النظر من زاوية معينة يختلف عن النظر من زوايا أخرى، وحتى إنه قد يعوق النظر من زوايا أخرى، وما ينكشف من زاوية ما، قد ينحجب من زوايا أخرى. 

فقراءة الواقع التاريخي مرتبط بزاوية الرؤية، التي هي اإلطار النظري الذي يتم النظر من خالله. فإذا اعتمدنا املنظور التقليدي الذي يرى أن القرن الثامن عرش عرص انحطاط 

يف العالم العريب والعثماين، فال مجال لنا للبحث عن تحوالت الحداثة املبكرة، التي تفرتض حراًكا اجتماعًيا وفكرًيا وتطورًا يتعارض مع فكرة االنحطاط. وهذا ما أعاق الكثري 

من الدراسات عن تقيص معالم الواقع التاريخي خارج اإلطار التقليدي الرسمي املقبول.
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وناقشا تداعيات إسقاطها عىل التاريخ العثماين)7). نظر املحققان يف املقدمة يف إشكاالت التحديد الزمني لفرتة الحداثة املبكرة، واعتربا أّن 

الفرتة الزمنية املمتدة بي عامي 1453 و1839، عىل أنها فرتة "الحداثة املبكرة" العثمانية، أي من عام فتح إسطنبول وهزيمة البيزنطيي، 

العثمانيون بشكل واع  التنظيمات، عندما بدأ  العالم، وحتى عرص  بالنظر إىل أنفسهم عىل أنهم قوة مسيطرة يف  العثمانيون  عندما بدأ 

بتقليد أو محاكاة العالم الغريب. يقدم هذا الطرح إطارًا نظرًيا مقبواًل مبدئًيا لقراءة التحوالت الثقافية نحو التمّدن الجديد الذي ظهر يف 

بدايات القرن التاسع عرش، وذلك عىل الرغم من اإلشكاالت النظرية واملنهجية العديدة التي ينطوي عليها. ويكمن اإلشكال األسايس 

التي تلتها، وإن  التنظيمات، واملرحلة  العثمانيي واألوروبيي يف مرحلتي، مرحلة قبل عرص  التفاعل بي  التمييز يف أسلوب  يف كيفية 

حراكاتها  يف  ومتوازية  مستقلة  حداثات  أم  الحضارات،  جميع  صناعتها  يف  ساهمت  متشابكة،  عاملية  واحدة  حداثة  عن  الحديث  كان 

وتطوراتها)8). وإذا كان الحديث عن حداثة واحدة، فما مدى مساهمة العثمانيي بأحداث الثورة العلمية والتنوير والتغريات االقتصادية 

العاملية؟ ال شك يف أن العثمانيي كانوا يف أفضل وأقوى حاالتهم يف القرني السادس عرش والسابع عرش، كما كانوا عىل تماس وتفاعل 

دائم مع جريانهم األوروبيي. لذا َيفرتض هذا التحديد الزماين، ضمنًيا عىل األقل، أن العثمانيي يف فرتة ما قبل التنظيمات، أي فرتة 

الحداثة املبكرة، كانوا يعيشون ضمن فضاء اجتماعي وفكري وديني خاص بهم، ومستقل إىل حد ما عن الهيمنة األوروبية الثقافية، 

وهذا ما يميزه عن عرص التنظيمات عندما بدؤوا باالنضواء تدريجًيا تحت الهيمنة الثقافية والعلمية األوروبية. ومن ثّم ُيفرتض أن الحراك 

الفكرية واالجتماعية  الداخلية، والتفاعالت  بالتجاذبات والتطورات  آنذاك كان مدفوًعا  العثمانية  االجتماعي والفكري يف املجتمعات 

العثمانية، كون املجتمع العثماين هو مركز اإلشعاع الفكري والعلمي ومركز القوة يف العالم حتى نهايات القرن السابع عرش. فما هي معالم 

الحراك الحدايث العثماين املبكر؟ وهذا التمييز بي الحالتي إشكايل من جهة تحديد طبيعة الحراك االجتماعي وهدفه يف املرحلتي. فهل 

كان حراك املجتمع العثماين قبل التنظيمات عىل مسار مغاير أم موافق لحراك املجتمع األورويب؟ فإن كان موافًقا، فإىل أي حد ساهم 

العثمانيون يف صناعة الحداثة املبكرة؟ وما الذي يميز هذا الحراك عن حراك ما بعد التنظيمات؟ وإن كان مغايرًا، فما هي طبيعته ومعامله 

وهدفه؟)9) ال يناقش املحرران أكسان وغوفمان هذه اإلشكاالت النظرية كما أنهما ال يعالجان املشاكل املنهجية التي ينطوي عليها 

إسقاط مفهوم الحداثة املبكرة عىل الفرتة العثمانية)10).

7 Virginia Aksan and Daniel Geoffman (eds.), The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007).

حول  املتمحورة  فاملفاهيم  بعده.  اآلتية  الحداثة  أي  عليها،  يرتكز  التي  التأريخية  بالغاية  مسبًقا  محدد  أي   ،Teleological تيليولوجي  مفهوم  املبكرة"  "الحداثة   8

"الحداثة" مثل "ما قبل الحداثة" أو "الحداثة املبكرة"، أو "ما بعد الحداثة"، محددة مسبًقا بما هو متعارف عليه بأنه "الحداثة"، محور التوصيف. وهذا صحيح وحتمي يف 

كل التسميات التي تنطوي عىل تحديدات محمولة عىل مفهوم "الحداثة".

هناك عدد متزايد من الدراسات التي بدأت بالنظر إىل الفرتة العثمانية عىل أنها فرتة حداثة مبكرة، انظر عىل سبيل املثال الدراسات التالية:  9
Onur Yildirim, "Ottoman Guilds in the Early Modern Era," International Review Social History, vol. 53 (2008), pp. 73 - 93; James Grehan, 
"Smoking and 'Early Modern' Sociability: The Great Tobacco Debate in the Ottoman Middle East (Seventeenth to Eighteenth Centuries)," 
American Historical Review, vol. 111, no. 5 (2006), pp. 1352 - 1377; Baki Tezcan, "Lost in Historiography: An Essay on the Reasons for the 
Absence of a Limited Government in the Early Modern Ottoman Empire," Middle East Studies, vol. 45, no. 3 (2009), pp. 477 - 505; Shirine 
Hamadeh, "Ottoman Expressions of Early Modernity and the 'Inevitable' Question of Westernization," Journal of the Society of Architectural 
Historians, vol. 63, no. 1 (2004), pp. 32 - 51.

ال شك يف أن مفهوم "الحداثة املبكرة"، كحقبة تاريخية مميزة يف تاريخ العالم، هو بحد ذاته إشكايل من نواٍح عدة: من ناحية الحدود الزمانية، وطبيعة التغرّيات   10

االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تمّيزه، وتفاصيل السياق التاريخي والفكري املصاحب له. ويصبح إشكالًيا أكرث عند إسقاطه عىل التاريخ العثماين - العريب بسبب 

التأخر الزماين لظهور بدايات الحداثة عند العرب والعثمانيي بحسب التاريخ الرسمي الشائع. فإذا اعتمدنا صفة الحداثة املبكرة، عىل أنها الصفة األساسية للحقبة التاريخية 

العثمانية مثاًل، فهذا يحدد تلقائًيا هدف العملية التأريخية بأنها تتمحور حول البحث عن جذور تلك الحداثة" يف التاريخ العثماين، بحسب فهمنا وتعريفنا للحداثة. وهذا طرح 

إشكايل يثري التساؤل عن االفرتاضات املسبقة التي يتم البحث عنها والتأريخ لها، وإن كانت متخيلة ومسقطة عىل السياق العثماين، أم أنها موجودة فعلًيا. كما أن مفهوم 

"الحداثة املبكرة" ينطوي عىل العديد من اإلشكاالت التي تخص طرق تحديد الحقبة التاريخية زمانًيا ومكانًيا، ومقتضيات التوصيف التاريخي. فصفة الحداثة املبكرة مثاًل 
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باعتبار أن مفهوم "الحداثة املبكرة" تيليولوجي Teleological، أي معّرف بشكل مسبق بمعالم الفرتة الالحقة، أي الحداثة، فإننا 

نجد أنفسنا مجربين عىل فهم وتعريف "الحداثة املبكرة" من خالل إسقاط اسرتجاعي ملفهوم "الحداثة" عىل الفرتات السابقة. يمكن 

تربير هذا اإلسقاط االسرتجاعي يف السياق العثماين عىل أساس تالقي املسريتي األوروبية والعثمانية يف محطة "التمّدن الجديد" يف 

القرن التاسع عرش. السؤال املنهجي هنا: هل يسمح لنا هذا التالقي بقراءة اسرتجاعية للتحوالت املجتمعية السابقة للقرن التاسع عرش 

ضمن إطار الحداثة املرصودة يف القرن التاسع عرش؟ حاولنا يف كتابنا األخري، يوميات شامية: قراءة يف التاريخ الثقايف ملدينة دمشق 

املعيشة يف مدينة  التغريات يف األحوال  السؤال، من خالل رصد جملة من  إيجابية عن هذا  إجابة  تقديم  الثامن عرش)11)،  القرن  يف 

دمشق )كان لها صدى يف كل من القاهرة وحلب وإسطنبول(؛ وهي تحوالت بدت غريبة ومتطرفة وشاذة يف تلك الفرتة، وشكلت تحدًيا 

للمألوف واملقبول اجتماعًيا ودينًيا، قبل أن تصبح من األمور العادية املألوفة يف سياق الحياة اليومية يف القرن التاسع عرش. ونظرًا لغرابتها 

وقت ظهورها اعتربنا أنها تمثل معالم مرحلة مبكرة للحداثة يف السياق العريب - العثماين، كما يقول املثل الشامي "أول الرقص حنجلة". 

وتمثلت معالم الحداثة املبكرة املرصودة يف الحوارض العربية - العثمانية بمظاهر االنفتاح االجتماعي يف الفضاء العام للمدينة، وتجلياته 

بأحوال وممارسات اجتماعية مدنّية جديدة ذات طبيعة دنيوية، كظهور املقاهي واملالهي، وانتشار رشب القهوة والتدخي، وممارسات 

الرتفيه يف املتنزهات ويف األماكن العامة، والحضور البارز والجريء للمرأة يف الفضاءات العامة، واالختالط الجنيس والطبقي. واعتربنا 

الجدل الفقهي حول رشعّية هذه األحوال واملمارسات، والذي مازال صداه مسموًعا إىل يومنا هذا، أنه دليل عىل غرابتها وقت ظهورها 

وتحّديها للتقليدي املألوف)12).

اإلشكال األسايس الذي يواجه هذا الطرح، كما يواجه أية محاولة للتأسيس ملرحلة حداثة مبكرة عربية أو عثمانية هو غياب الوعي 

الفكري لحالة حداثية مختلفة عن القديم والتعبري عنها فكرًيا. فليس لدينا نصوص تعرّب عن حالة الوعي الحدايث والتحوالت املالزمة 

لها حتى نهايات القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش. وملعالجة هذا اإلشكال، حاولت يف يوميات شامية طرح تساؤل عن 

الرغبة،  التي تخلق  املعيشة ومتطلباتها هي  أم األفكار؟ أي هل األحوال االجتماعية  الحداثية، هل هي األحوال  التحوالت  أسباب 

وتدفع باألفراد واملجتمعات لطلب التغيري؟ أم أن األفكار والتصورات الجديدة هي التي تقّيم الحالة املعيشة أواًل، ثم تطرح الحاجة 

االجتماعية املنشودة من خالل اعتقاد فكري يخلق الرغبة يف التغيري؟ من الصعب اإلجابة عن هذا التساؤل بشكل قطعي بسبب التفاعل 

املتواصل بي الحال والفكر؛ تواصل يصعب فيه عزل أحد الطرفي عن اآلخر، حتى لو بدت األسبقية ألحد الطرفي يف مختلف الحاالت 

التاريخية. فعىل سبيل املثال، عندما خطر لبعض الدمشقيي يف النصف األول من القرن السادس عرش االستفادة تجارًيا من الطلب 

املتزايد عىل رشب القهوة لدى ظهورها كمرشوب اجتماعي، وقاموا ببيع القهوة للجمهور يف مكان عام استقطب العامة خارج خصوصية 

املنزل، لم يخطر لهم آنذاك بأنهم مقدمون عىل خلق مؤسسة اجتماعية جديدة ستحدث تغيريًا جوهرًيا يف البنية االجتماعية والعمرانية 

للمدينة التقليدية، وستؤسس فيما بعد لفعالية اجتماعية محورية يف الفضاء العمراين الجديد للمدينة الحديثة، باإلضافة لتحفيز مجموعة 

من املمارسات االجتماعية الدنيوية الجديدة املرافقة لها. هؤالء الدمشقيون كانوا مدفوعي برغبة مادية وخربة تجارية من حالة اجتماعية 

معيشة، وليس بمرشوع فكري للتغيري، ولكن مبادرتهم ما لبثت أن حازت شعبية واسعة، وأخذت أبعاًدا فكرية وثقافية ودينية. واليوم 

مناقضة لصفتي الرتاجع واالنحطاط، كما ذكرنا، كما أنها مغايرة للهوية العثمانية التي ال تنطوي عىل تحديدات تتعلق بالحداثة. وملا كان هذا التحديد والتوصيف يحدد األفق 

النظري للقراءات التاريخية ألحداث تلك الحقبة، فإن تأريخ الفرتة العثمانية من وجهة نظر الحداثة املبكرة يطرح العديد من اإلشكاالت النظرية واملنهجية.

سامر عكاش، يوميات شامية: قراءة يف التاريخ الثقايف ملدينة دمشق يف القرن الثامن عرش )بريوت: بيسان، 2015(.  11

القرن  وبدايات  التاسع عرش  القرن  العثمانية يف  الحداثة  إطار  العمرانية ضمن  التحوالت  ومفصلة جوانب من  دراسة طويلة  Stefan Weber يف  ويرب  رصد ستيفان   12

العرشين. وتدفعنا دارسته للتساؤل عن بدايات تلك التحوالت الحداثة؛ هل انحرصت يف القرن التاسع عرش أم امتدت جذورها للقرن الثامن عرش؟
Stefan Weber, Damascus: Ottoman Modernity and Urban Transformation 1808 - 1918, 2 volumes (Damascus: Danish Institute, 2009).
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بعد أن أصبح املقهى عنرًصا أساسًيا يف النسيج العمراين املألوف للمدينة الحديثة، ال يخطر عىل بال أحد عند الجلوس يف املقاهي لرشب 

القهوة، أن لهذه الحالة االجتماعية الطبيعية واملألوفة تاريخ طويل وحافل، ورصاع ديني - اجتماعي عريض وعنيف، كما ال يخطر لهم 

مرارة املعاناة االجتماعية التي صاحبت تطور هذه الظاهرة الجديدة يف املدن العربية والعثمانية عىل مدى ثالثة قرون من الزمان، قبل أن 

يتقبلها املجتمع - الغريب أكرث من العريب - كممارسة اجتماعية مألوفة ومطلوبة، ويخصص عنرص عمراين أسايس لها يف املدينة)13).

جوانب  من  جانب  سوى  تمثل  ال  االجتماعي،  االنفتاح  مظاهر  من  الزمها  وما  املعيشة،  األحوال  يف  التغريات  أن  يف  شك  ال 

التقني  التصنيع  تطور  تخص  التي  التحوالت  حول  عادة  يتمحور  للحداثة  العام  والتصور  املتشعبة.  الجديد،  التمّدن  أو  الحداثة، 

 Rationalism والعقالنية   ،Secularism والعلمانية  املدينة(،  إىل  الريف  من  االنتقال  )بمعنى   Urbanism والتحرّض   ،Industrialism

Individualism )14). ويبقى دور الوعي الحدايث لهذه العوامل والتفاعل الفكري معها محورًيا. ويرى العديد من الباحثي أن  والفردية 

ظهور مفهوم "الدولة القومية" باملقارنة مع دولة املدينة، أي ظهور التنظيم السيايس واالجتماعي القائم عىل االنتماء الوطني القومي 

عوًضا عن االنتماء القبيل أو املديني، هو من أهم معالم التحوالت الحداثية. وكذلك ظهور النزعات الفردية يف تحديد الهوية، مقارنة مع 

الرتكيز عىل الهوية الجماعية سابًقا. ويعترب أكسان وغوفمان، يف كتابهما السابق ذكره، أن دولة القومية والفردية هما اللذان يحددان 

الحداثة وتحوالتها، وهاتان الصفتان مرتبطتان بالتجربة الغربية لظهور الحداثة، كما أنهما مرتبطتان بمفهوم اإلمربيالية الغربية، ولذا 

ضمن  والتحرك  بالتوجه  سلًفا  عليها  محكوم  الحداثة،  قبل  ما  أو  املبكرة،  الحداثة  ضمن  منظورها  لتأطري  تسعى  التي  الدراسات  فإن 

التعريفات املفروضة واملستقاة من التجربة الغربية. وهذا صحيح وحتمي إىل حد كبري، ويبدو سلبًيا من املنظور الذي يرى تجربة الحداثة 

املبكرة يف أوروبا مستقلة ومعزولة عن العالم العثماين - العريب، ويتصور أن التجربة العربية ال حداثة مبكرة لها، ومن ثّم يجب أن تقّيم 

عىل مقاييس ومعايري داخلية خاصة بها فقط)15).

فيه  ظهرت  الذي  الرحم  هو  األورويب  التنوير  وأن  األورويب،  التنوير  بتاريخ  وثيًقا  ارتباًطا  ارتبط  املبكرة  الحداثة  تاريخ  أّن  باعتبار 

الحداثة، وأن ال حداثة بمفهومها املتداول واملعيش اليوم من دون تجربة التنوير األورويب، فإن تلك االستقاللية املنشودة عن املعايري 

عن تاريخ ظهور القهوة وإشكاالتها االجتماعية والدينية يف العالم اإلسالمي، انظر: عبد القادر الجزيري، عمدة الصفوة يف حل القهوة )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة   13

والرتاث، 2007(. للمزيد عن دور القهوة كمرشوب اجتماعي يف تغيري أحوال املدينة، انظر:
Ralph Hattox, Coffee and Coffee Houses: The Origins of a Social Beverage in the Near East (Seattle: University of Washington Press, 3rd 
edition, 1996 [1985]); Markman Ellis, The Coffeehouse: A Cultural History (London: Weidenfeld and Nicolson, 2004); Encyclopedia of Islam 2, 
"Kahwa;" Jean-Paul Pascual, "Café et Cafés à Damas: Contribution à la chronologie de leur Diffusion au XVième Siècle," Berytus Archeological 
Studies, vol. 42 (1995 - 96), pp. 141 - 56; Ali Ҫaksu, "Janissary Coffee Houses in Late Eighteenth-Century Istanbul," and Alan Mikhail, "The 
Heart's Desire: Gender, Urban Space and the Ottoman Coffee House," in Dana Sajdi (ed.), Ottoman Tulips, Ottoman Coffee: Leisure and 
Lifestyle in the Eighteenth Century (London and New York: Tauris Academic Studies, 2007); and Nelly Hanna, "Coffee and Merchants in Cairo 
1580 - 1630," in Michel Tuchscherer (ed.), Le commerce du café avant l'ère des plantations coloniales (Cairo: Institut Farnçais d'Archéologie 
Oreintale, 2001), pp. 91 - 101.

ترتكز هذه املعايري عىل التحوالت يف األفكار واألحوال يف فرتة التنوير األورويب والتي تبلورت فيما بعد بأشكال من الحداثة يف القرن التاسع عرش. لالطالع عىل مسح   14

عريض لتحوالت التنوير والتأسيس للحداثة، انظر:
Paul Hayland et al., The Enlightenment: A sourcebook and Reader (London and New York: Routledge, 2003); and Martin Fitzpatrick et al., The 
Enlightenment World (London and New York: Routledge, 2007).

ال بد من اإلشارة هنا إىل الحساسية العالية لدى بعض الباحثي املعارصين تجاه استعماالت مصطلح "حديث" ومشتقاته، باعتبار ارتباطه بالغرب. وهذه الحساسية   15

املفرطة أحياًنا لدى بعض الباحثي تعّقد األمور، إذ تفرتض أن املفاهيم واألفكار يمكن حرصها بمنشأ جغرايف وفكري وسيايس، وتحديد هويتها التاريخية بحسب هذا الحرص 

واالرتباط. فهوية املنشأ حارضة دائًما يف استخدامات املصطلح، مما يجعل إسقاطه أو استعماله يف سياقات مختلفة عن املنشأ إشكالًيا ومشوًها للواقع التاريخي. ويمكن تربير 

هذه الحساسية إىل حد ما، إال أنها تصبح مكّبلة عند االستغراق يف الحرص، واالفرتاض أن لكل شعب أو حضارة خصوصية يمكن تحديدها استناًدا إىل منظومة شفافة من 

القيم واملبادئ، التي يجب املحافظة عليها دائًما. هذا املنظور األصويل مغاير للمنظور الذي يركز عىل التشابك الحضاري والتاريخ املشرتك للمجتمعات اإلنسانية الذي اعتمدناه 

يف هذه الدراسة. كما تجدر اإلشارة هنا إىل حساسية مقابلة عند بعض املسترشقي نابعة من نزعة استعالئية.
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الخارجية تقيص العرب عن أي دور فعال يف تاريخ التنوير األورويب، وتضعهم أمام أصعب تحد فكري لتأريخ حداثتهم املبكرة، إن كانت 

مواجهة  أواًل،  التالية:  األمور  بطرح  جذرًيا  تغيريًا  اإلنساين  املجتمع  تغيري  يف  التنوير  تجربة  ساهمت  لقد  طبًعا.  تأريخها  يف  رغبة  لديهم 

السلطة الدينية ورفض احتكارها للحقيقة، وإبعاد تأثريها يف إدارة الدولة، وتأسيس مفهوم العدالة االجتماعية، ليس عىل مبادئ الرشع 

اإللهي، وإنما عىل القواني الوضعية، التي كرست الحقوق الطبيعية للفرد واملساواة أمام القانون، وأسقطت الحقوق املكتسبة بالوالدة، 

العقل اإلنساين وإنجازات  الرتكيز عىل قدرة  بـ "الديمقراطية". وثانًيا،  الطبقية وهرمية املجتمع، لتحقيق ما يسمى  الرتاتبية  وسّطحت 

العلوم الحديثة، وعىل دنيوية التجربة اإلنسانية، إذ أصبح اإلنسان املرجع األول واألخري يف تحسي مستوى املعيشة وتحصيل السعادة 

اإلنسانية. وثالًثا، توسيع مجال الحريات الشخصية والعامة، بما يف ذلك تحرير املرأة ومساواتها بالرجل، وظهور الفضاء العام كساحة 

فإن  املهمة،  التحوالت  هذه  إىل  بالنظر  واملجتمع)16).  الفرد  تخص  والتي  والسياسية  والدينية  االجتماعية  األمور  وحسم  ملناقشة  فعالة 

التحدي الذي تطرحه حركة التنوير، باعتبارها تجل من تجليات الحداثة املبكرة، هو تحديد املوقع الذي يشغله، أو يجب أن يشغله، 

العرب يف ذلك الحراك التنويري.

كان موقع العرب من الحراك التنويري - ومازال - هامشًيا؛ موقع املتفرج واملعقب، وما دام موقعهم كذلك فلن يكون لهم حداثة 

مبكرة ضمن األطر التأريخية املعتمدة، ومن ثّم لن يكونوا من صناع الحداثة وإنما من مستهلكيها. ولتغيري مواقفهم، عليهم إما إعادة 

النظر يف األطر واملناهج والتحقيبات التأريخية املعتمدة لتقديم روايات جديدة مقنعة، قادرة عىل حفظ مكان فّعال لهم يف تلك الحقبة 

املهمة من تاريخ العالم، وإما السعي إلبراز مشاركتهم يف صناعة التنوير، بأسلوب أو آخر، ضمن إطار ما يسمى "الحداثة املتشابكة" 

يف محاولة إلعادة تمركزهم بشكل يمنحهم القدرة عىل اقتناء التحوالت الحداثية كجزء عضوي من تاريخهم املحيل - العاملي. أنا أميل 

يوميات شامية، من خالل بيان مظاهر التطورات املجتمعية العثمانية املحلية  إىل االتجاه الثاين، وهذا ما سعيت ملناقشته يف كتاب 

املشابهة للتطورات املجتمعية األوروبية إىل حد ما. وهذا يربر اللقاء الثقايف والفكري األورويب - العثماين فيما يخّص التمّدن الجديد يف 

بداية القرن التاسع عرش. ويعكس هذا العرض اقتناعنا الشخيص بأن التوجه الناجع اليوم للتعامل مع مفهوم الحداثة املبكرة، يتطلب 

الغربية  بالروايات  التشكيك  عىل  والعمل  لها،  تاريخي  واقع  ال  متوهمة  ثقافية  وخصوصية  فكرية  استقاللية  عن  البحث  من  التحول 

التي تعترب التنوير األورويب تجربة غربية خالصة ونقية، والبحث من ثّم عن األصول املتشابكة لصناعة الحداثة املبكرة. فإذا اسقطنا مبدأ 

االنفصال التأريخي ورصدنا التغيريات املجتمعية العربية بشكل متزامن مع تلك التي ظهرت يف أوروبا، فإّن تبني مفكري اليقظة العربية 

أفكار التنوير األورويب، كونها نتاًجا إنسانًيا عاًما هدفها تعزيز دور اإلنسان يف مجتمع تحكمه أسس العدالة والرفاهية والسالم والعيش 

الحضاري  التطور  يوًما غريًبا عن  والعثمانيون بصناعته، ولم يكن  العرب  لتاريخ حدايث مبكر مشرتك ساهم  املشرتك، يصبح استمرارًا 

للشعوب العربية واإلسالمية.

.Hayland et al :للمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط، انظر  16
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(1( Fatima Bensulieman  |  فاطمة بنسليامن

 نحو تجديد مقاربة مسألة الجنسية يف تونس

يف أواخر العهد العثامين

بداية  حتى  الشأن  كان  مثلما  أخرى  حساب  عىل  ملوضوعات  تفضيل  هناك  يعد  ولم  التاريخي،  البحث  مجاالت  اليوم  اتسعت 

املتعلقة  أو  السيايس  الطابع  ذات  املسائل  آنذاك  استبعدت  الحوليات مهيمنة، وعندما  كانت مدرسة  ملّا  املايض،  القرن  السبعينيات من 

باألفراد ساسة كانوا أم ال. فاملسألة باتت متعلقة أساًسا باملقاربات التي يعتمدها الباحث، وبالتساؤل الذي يمّكنه من تجديد اإلشكاليات، 

ويكّيف تعاطيه مع املصادر املتاحة ومع خطاب الفاعلي الذي تتضمنه... إلخ. فمسألة الجنسية مثاًل عبارة عن زاوية معتمة، إذ لم تفرد لها 

اإلستغرافيا التونسية دراسات مستقلة، وإذا ما تّم التطّرق إليها فغالًبا ما يحدث ذلك بصفة هامشية وبالتحديد من داخل حقل الدراسات 

املتعلقة بحركة التحرر الوطني. وهو وضع ترتب أواًل عىل توزيع االختصاصات يف تدريس التاريخ يف الجامعة مع ما تضمنه من تحقيبات 

كان لها دور الحواجز الفاصلة بينها، مؤدية مثاًل بالنسبة إىل الفرتة املعارصة إىل تركز البحوث حول التدخل االستعماري وردات الفعل 

التي أدت إىل نمو حركة التحرر الوطني وإىل بروز كيان وطني تونيس لم تراَع، يف نشأته، مجمل التحواّلت السابقة لالستعمار. وثانًيا كان 

للظرفية التاريخية التي عقبت خروج االستعمار املتميزة ببناء الدولة الوطنية وانتشار أيديولوجيا التنمية دور مهم يف هذا التعتيم، إذ ُعّدت 

مسألة الجنسية التونسية ضمنًيا أمرًا حاصاًل وبديهًيا. وأخريًا لنذكر أيًضا بأّن التاريخي االجتماعي استبعد من أفقه، لزمن طويل، ال فقط 

املسائل ذات الطابع السيايس، بل أيًضا القانون الذي ُعّد مجرد شكل أو غالف ملوضوع أكرث عمًقا وهو االجتماعي.

1881، أي تاريخ انتصاب الحماية الفرنسية عىل البالد،  طرح السياسيون والحقوقيون الفرنسيون مسألة الجنسية للدرس، بعد 

وارتبطت املسألة بوضعية "املحميي" وبوضع املهاجرين من سكان اإليالة التونسية يف الخارج. وكان هاجس السلط الفرنسية هو اآليت: 

ما هي الوضعية الحقوقية التي ينضوي تحتها أولئك املهاجرون؟ أي ما هي الحقوق التي يمكنهم التمتع بها يف مواطن هجراتهم؟

طغت املشكالت اآلنية املتعلقة بالقضاء والسياسة عىل تلك الدراسات، ولم تنل مواقف الفاعلي وال الجوانب التاريخية حظها من 

االهتمام. ويف هذا السياق قرأ رجال القانون الفرنسيون "الجنسية" التونسية، والتي هي رابط بي الفرد والدولة وبي األفراد أيًضا، من 

زاوية القواني الفرنسية، كما لو كانت ظاهرة غري مسبوقة وإحدى إفرازات الحداثة االستعمارية. كما اختزل الرابط بي األهايل والدولة يف 

الدين، إذ نفت تلك الدراسات أن يكون لألفراد يف تونس أو يف غريها من البلدان املسلمة انتماء آخر غري االنتماء إىل الديني اإلسالمي. 

فوضع الرعية املسلم، بحسب رأي أولئك الدارسي من رجال القانون، هو واحد حيثما حّل يف بالد اإلسالم، ونّظروا لوجود ما سموه 

L'allégeance perpétuelle للحاكم املسلم. وإذا ما حصل تطور يف تحديد االنتماءات بي الكيانات السياسية  بحالة "الوالء الدائم" 

والتمييز بينها فالفضل، يف تصورهم، يعود إىل القواني األوروبية وال سيما ما ساقته املعاهدات من توضيح لالنتماءات والحقوق. وتندرج 

هذه املواقف ضمن التصور الذي طورته الدراسات االستعمارية واملتمثل بالتمييز بي قانون أورويب وضعي "تقدمي" مقابل صنف سمي 

بـ "القانون اإلسالمي" قائم عىل الرشيعة ومتميز بالثبات، فغابت من أفق تلك الدراسات التحواّلت التاريخية واملمارسات الفعلية لألفراد 

1  أستاذة  يف قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس. 
Professor at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Tunis. 
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مدى  وما  العبارة؟  هذه  املحليون  الفاعلون  استعمل  وهل  مضمونها؟  هو  وما  الدائم"؟  "الوالء  حالة  تعني  فماذا  وإاّل  واملجموعات)2). 

تاريخية القول باالنتماء الديني الذي قد يكون غّيب معنى االنتماء السيايس؟

لكّن هذا التصور االستعماري للجنسية التونسية، أي طابعها الديني واستدامتها التاريخية، ترك آثاره يف الدراسات التاريخية املحلية.

فموضوع الجنسية يستحق الدرس، فقد كان وال يزال من املسائل الشائكة سواء تعلق األمر باإلمرباطوريات أو بالدولة القومية. 

بالهجرة  اليوم من مشكالت تتعلق بتحديد االنتماءات يف ارتباط  التاريخي، وما نراه  التاريخية يتطور مع السياق  وهو ككل املسائل 

وبأوضاع املهاجرين دليل عىل ذلك)3). كما أنه بات من الرضوري تناول الجنسية من زاوية السوسيولوجيا التاريخية، أي املتعلقة بالفاعلي 

ومواقفهم وخطاباتهم ومخيالهم، وهو ما يعطي املسألة عمًقا تاريخًيا.

لنرش إىل أّن الجنسية، من حيث هي صنف قانوين، هي فعاًل أمر مستحدث حتى بالنسبة إىل أوروبا ذاتها التي لم يظهر بها هذا 

الصنف قبل القرن التاسع عرش)4). أّما يف البالد التونسية، فمسألة "الجنسية"، من حيث هي وضع قانوين، فتجد جذورها يف الظرفية 

السابقة للحماية، وكانت فرتة السبعينيات من القرن التاسع عرش مرحلة مهمة يف مسارها. ولم ترتبط فقط بالتطورات املحلية، بل كذلك 

بالتأثريات العثمانية من جهة، والفرنسية من جهة ثانية.

الجنسية التونسية بني القوانني العثامنية والحاميات األوروبية)5)

برزت عبارة "الجنسية التونسية" خالل السبعينيات من القرن 19، يف خضم الجدل حول "الحمايات" بي حكومة بايات تونس 

والسلطات القنصلية الفرنسية واألوروبية، ومشكلة تحديد انتماء األفراد، واندرجت أيًضا يف خضم سريورة اإلصالحات التي عرفتها اإليالة. 

وكان ملناشري اإلصالحات العثمانية التي ترجمت يف تونس بـ "ميثاق عهد األمان" ثّم بـ "قانون الدولة" )أو الدستور( الصادر يف 1861، 

تأثري مهم يف الوضعية الحقوقية لألهايل. َضمن "عهد األمان" املساواة بي سكان اإليالة "عىل اختالف األديان واأللسنة واأللوان". 

وهي تسوية هيأت النبجاس مفهوم املواطنة )عىل األقل قانونًيا(. فكان لهاتي اإلمرباطوريتي الفرنسية من جهة، والعثمانية من جهة 

ثانية، تأثري يف بداية تبلور مفهوم االنتماء التونيس سواء يف القواني أو يف املمارسات السياسية. وتنوعت التصنيفات التي يستعملها الرعايا 

والسلطات لإلشارة إىل هذه الحاالت من "رعاية" و"حماية" تونسية، انضاف إليها لفظ "جنسية" يف السبعينيات معوًضا عبارة "الحماية 

التونسية" الدالة حتى ذلك العهد عىل االنتماء التونيس. قبل هذا التاريخ، كانت ألفاظ "الجنس" أو "األجناس" أو "الجنوس" تستخدم 

بصفتها صنًفا يميز بي انتماءات مختلفة؛ فتارة يكون له مدلول سيايس كاإلشارة إىل القوميات األوروبية وهو املعنى الذي نعرث عليه لدى 

حول ابتداع صنف "القانون اإلسالمي" خالل القرني الثمن عرش والتاسع عرش، انظر:  2
Léon Buskens & Beaudouin Dupret, "Qui a inventé le droit musulman? Une histoire des études occidentales de la normativité islamique et 
leur diffusion en Orient", in François Pouillon et al. De la colonie à l'Etat-nation: Construction identitaire au Maghreb, Maghreb et sciences 
sociales 2012 (Paris: IRMC- l'Harmattan et IRMC).

فقد عاينا يف اآلونة األخرية يف الفضاء العام والسيايس الفرنيس جداًل حاًدا حول إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من مرتكبي العمليات اإلرهابية من أبناء املهاجرين.  3

4 Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un français? Histoire de la nationalité française depuis la révolution (Paris: Grasset, 2002), p. 20.

ولم يصبح املصطلح مستعماًل لدى املتخصصي يف القانون إاّل بعد 1848. حول مصطلح الجنسية ومختلف استعماالته يف القرن التاسع عرش، انظر:
Gérard Noiriel,"Socio-histoire d'un concept. les usages du mot "nationalité" au XIX è siècle," Genèses, vol. 20, no. 1 (1995), p. 16.

تستند االستنتاجات الخاصة بهذه املسألة أساًسا إىل املقالي التاليي:  5
Fatma Ben Slimane, "Entre deux empires: L'élaboration de la nationalité tunisienne," in: De la colonie à l'Etat-nation: Construction identitaire 
au Maghreb (Paris/Tunis: l'Harmattan /Institut de Recherche sur la Maghreb Contemporain, 2012), pp. 107 - 117; Fatma Ben Slimane, "Définir 
ce qu'est être Tunisien. Litiges autour de la nationalité de Nessim Scemama (1873 - 1881)," REMMM, no. 137 (mai 2015).
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املؤرخ ابن أيب الضياف )1804 - 1872()6)، وطورًا يطبق عىل صنف اجتماعي أو ديني أو اجتماعي / ديني معّي "جنوس النصارى")7). 

وسيكون من املفيد يف هذا السياق معرفة كيف يتّم التحّول من الجنس بهذا املعنى إىل الجنسية باملعنى القانوين.

لكن ما املقصود بـ "الجنسية التونسية" والحال أنه ال وجود لقانون يحّدد مضمونها؟ نكتشف مثاًل من خالل القانون الرامي إىل 

إدماج الرعايا الجزائريي املهاجرين إىل تونس، والذي أعّده خري الدين الوزير األكرب يف اإليالة يف 1876، أّن الرشط األسايس للدخول 

يف الجنسية التونسية يرتبط برغبة الفرد الجزائري يف االنتماء إليها أم ال، ثّم اإلقامة يف البالد عامي عىل األقل يتّم عىل إثرها اإلقرار 

النهايئ بالوضع الجديد)8). ليس هناك إذن من مستند قانوين أو تعريف للجنسية التونسية ال يف مرشوع هذا القانون وال يف دستور 1861، 

بل علينا فهمها يف ثنايا تلك النصوص. فالتاريخ كما هو واضح مرتبط بالظرفية، ويمر عرب منعطفات، وال يسري وفق منطق تطوري خطي 

ينطلق مثاًل من مرحلة وعي بالذات ليك ينتهي عند التقني.

وهنا يبقى السؤال قائًما: ملاذا لم توجد السلطات التونسية قانوًنا ينظم الجنسية التونسية عىل غرار ما قامت به السلطات الفرنسية يف 

الجزائر؟ خصوًصا أّن إيجاد مثل هذا القانون كفيل بوضع حد للسجاالت الدائرة حول مسألة االنتماءات يف البالد، والتي كانت باستمرار 

العثماين  أّن قانون الجنسية  أم  القرار؟  التونيس أمرًا حاصاًل لدى أصحاب  الباي؟ هل كان االنتماء  مصدر توتر داخيل ومس بسيادة 

الصادر يف 1869، والذي تّم سحبه عىل مجمل الواليات كان سبًبا يف غياب القانون املشار إليه؟

لم تخضع البالد التونسية، عىل حّد علمنا، إىل العديد من اإلجراءات التي قامت بها اإلمرباطورية العثمانية يف والياتها والرامية 

1830 وشملت مجمل مناطق اإلمرباطورية أو القانون  إىل توحيد أوضاع الرعايا التابعي لها، والتي منها اإلحصاءات التي حصلت يف 

املنظم للواليات، كما لم تندرج ضمن القانون املؤسس للجنسية العثمانية الصادر يف 1869، ولم تطبق بها النظم اإلدارية املرتبطة بذلك 

القانون مثلما حصل يف املرشق. وهو أمر يستحق البحث. وإذا ما تعلق األمر بمسألة تحديد انتماء الرعايا يف تونس فاملقاييس املعتمدة 

تبقى دوًما محلية تونسية.

لنذكر هنا أّن البالط الحسيني تعامل يف هذا الظرف مع مجمل اإلجراءات القانونية التي اتخذتها اإلمرباطورية العثمانية )مراسيم 

بالرشعية  املّس  دون  من  التونيس  لالنتماء  تأكيد  منها  نتج  املرونة،  من  كبري  بقدر  عليه  سلطتها  التي  الضغوط  ومع  مثاًل(  التنظيمات 

العثمانية. ففي الوقت الذي حافظ فيه الباي عىل والئه للسلطان، معرتًفا بعلويته الدينية والسياسية، رفض تطبيق فرمان التنظيمات 

األول)9)، الرامي إىل إدماج مجمل الواليات وسكانها ضمن بوتقة االنتماء الجديد املؤسسة للعثمنة. وعندما قبل فيما بعد بتطبيق مبادئ 

التنظيمات الواردة يف فرمان 1856، املؤكدة بدورها محتوى الفرمان السابق، فقد حصل ذلك بعد أن أخضع النص العثماين إىل تحويرات 

شكلية جعلته يتحّول إىل ميثاق تونيس. تجىّل ذلك يف تلخيص املبادئ العامة الواردة يف نصوص التنظيمات العثمانية، وتعريبها، ووضعها 

يتوارد هذا اللفظ عند املؤرخ أحمد بن أيب الضياف، يف كتابه: إتحاف أهل الزمام بأخبار ملوك تونس وعهد األمان )تونس: الدار العربية للكتاب، 1984(.  6

عبارة الجنس تفيد الصنف يستخدمها ابن أيب الضياف يف حديثه عن القوميات األوروبية. وهي ذاتها التي نجدها يف مؤلف الجرنال حسي يف دفاعه عن جنسية نسيم   7

التونسية، كما سنكتشف ذلك الحًقا يف هذا العمل. وكانت اللفظة متداولة لدى رجال اإلصالح لإلشارة أيًضا إىل األصناف االجتماعية والوظيفية.

يشري مرشوع القانون املذكور إىل أّن "الواردين من الجزيريي يلزم أن يعلن الوارد منهم عند قدومه للملكة التونسية بما يختاره من البقاء عىل الحماية الفرنسية أو   8

الدخول يف الجنسية التونسية وإن اختار الوجه الثاين فإنه يقيد اسمه ونسبه وبلده بدفرت مخصوص مشتمال عىل بيان تاريخ التقييد تحت إدارة من تكلفه الدولة التونسية بذلك 

وتنسحب عليه األحكام التونسية وقتيا مدة عامي اثني من تاريخ قدومه فإن مضت املدة املذكورة يصري تونسيا. ويعطى له كتب بيده يتضمن ذلك"، مراسلة الوزير األكرب 

خري الدين إىل القنصل الفرنيس بتاريخ 17 أفريل 1875. انظر: األرشيف الوطني التونيس، السلسلة التاريخية، الحافظة 204، امللف. 57 مكرر.

خط قولخانه 1839.  9
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تحت عنوان "عهد األمان")10). وبذلك بدت وثيقة "عهد األمان" من خالل ديباجتها والبنود التي احتوت عليها وكأنها ضمانات ممنوحة 

من باي تونس، ال من السلطان العثماين، إىل رعاياه.

ويف هذا السياق أيًضا وبدوره لم يجد القانون املؤسس للجنسية أو "التابعية العثمانية" كما كانت تسّمى، والصادر يف إسطنبول 

عام 1869، والذي أرسلت منه نسخ معربة إىل الواليات، طريَقه إىل التطبيق يف تونس، بل ال توجد يف املصادر األرشيفية التونسية إشارة 

إليه)11). يستخدم النص القانوين العثماين مصطلح "التابعية" ال الجنسية أو "تابع السلطنة السنية"، وينّص يف بنده األول عىل أّنه ُيعّد 

عثمانًيا كل من ولد عىل أرض اإلمرباطورية )وإيالة تونس هي جزء منها(. وهو وضع يعطي األولية لالنتماء الرتايب ويتجاوز الوضع السابق 

املوروث عن نظام "امللت" املبني عىل االنتماء الديني.

لذلك فإّن إصدار قانون جنسية تونيس يف هذا الظرف املتوتر قد ترى فيه الدولة العثمانية دلياًل عىل وجود كيان سيادي من شأنه 

اإلخالل بالوضع القانوين للبالد وبعالقتها مع السلطة العثمانية، ومن ثّم ربما كان الحذر سبًبا يف غياب قانون يحدد الجنسية التونسية. ال 

ننىس هنا أّن اإلمرباطورية العثمانية كانت تعّد الباي يف مراسالتها أحد وزرائها، وتشري إىل سكان اإليالة التونسية بصفتهم رعايا السلطان. 

كما ال يفوتنا أيًضا يف هذا الصدد التذكري بالنشاط الدبلومايس الحثيث الذي قامت به وزارة الخارجية العثمانية عن طريق سفرائها يف 

العواصم األوروبية منذ أواسط القرن التاسع عرش، ملحارصة نشاط القنصليات التونسية يف املدن األوروبية، تمهيًدا إللغائها بصفتها خرًقا 

لحقوق الباب العايل عىل تونس. كّل هذه العنارص تجعلنا نتصور أّن التطورات العثمانية قد تكون وراء غياب قانون جنسية تونيس.

ظاهرة  تفيش  املبارشة  انعكاساتها  من  وكان  الجزائر.  يف  الفرنيس  االستعمار  أحدثها  التي  التغريات  مع  املعطيات  هذه  وتتداخل 

الحمايات)12) التي كانت منترشة يف مجمل فضاء اإلمرباطورية العثمانية، والتي تجد جذورها يف نظام االمتيازات الذي منحه السلطان 

رعايا  من  األوروبية  القنصليات  يف  املستخدمون  األصل  يف  بها  اختص  وضعية  وهي  عرش)13).  السادس  القرن  منذ  لألجانب  العثماين 

السلطان العثماين مثل الحراس واملرتجمي والسمارسة الذين تمتعوا بحكم ارتباطهم الوظيفي بالبعثات الدبلوماسية بالحقوق نفسها 

التي تمتعت بها الجاليات األجنبية املقيمة يف اإلمرباطورية)14). لكّن توّسع القوى األوروبية يف تطبيقاتها يف القرن التاسع عرش، يف ظل 

الصعوبات التي واجهتها اإلمرباطورية، أدى إىل تحّول قسم من الرعايا العثمانيي، ال سيما غري املسلمي منهم، إىل محميي)15). وكباقي 

الفضاءات العثمانية عرفت البالد التونسية نظام االمتيازات واستفحال تطبيقاته يف القرن التاسع عرش.

منحت فرنسا هذا االمتياز للرعايا الجزائريي املسافرين خارج بالد الجزائر، أو الرعايا املوجودين بتونس واّدعوا أنهم من أصل 

جزائري)16). وشمل هذا الوضع العديد من رعايا الباي الذين استغلوا الظرف للحصول عىل حجج تثبت نسبتهم إىل الجزائر. ونسجت 

عبارة "عهد األمان" هي يف األصل تسمية تحيل عىل ممارسة سياسية محلية تتمثل بتلك التعهدات املكتوبة التي يؤّمن فيها الباي أحد رعاياه، ال سيما أصحاب   10

الوظائف املخزنية، عىل نفسه وممتلكاته. ويف هذا املعنى نعرث عىل "عهد أمان" ممنوح من أحمد باي لفائدة محمد بن عياد الالجئ إىل القنصلية اإلنكليزية. انظر: أرشيف وزارة 

.218 /102 ،)FO( الخارجية الربيطانية

يف الحقيقة ال نعرف هل أرسلت نسخة من هذا القانون إىل تونس مثلما حدث بالنسبة إىل مرص والشام.  11

شهدت انتشارًا واسًعا يف املغرب األقىص، إذ شملت األشخاص واألرض بحيث نجد مجاالت وقبائل برمتها وحتى زوايا تحت الحمايات األوروبية. انظر:  12
Mohammed Kenbib, Les protégés, contribution à l'histoire contemporaine du Maroc (Casablanca: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1996).

املعروفة باسم capitulations والرامية يف األصل إىل تسهيل استقرار التجار األوروبيي يف اإلمرباطورية.  13

14 Maurits H. van den Boogert, The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls, and Beraths in the 18th Century (Leiden: Brill, 2005).

وتعّد هذه الظاهرة من األسباب املهّمة يف صوغ خطي التنظيمات )قولخانة 1839 ثّم هومايون 1856(. انظر:  15
Salâhi Ramadan Sonyel, "The protégé system in the ottoman empire and its abuses," Belleten, no. 214 (1991).

حول استعمال لفظ الحماية كذلك، انظر: عبد الكريم املاجري، هجرة الجزائريني والطرابلسية واملغاربة الجواونة إىل تونس )1831 - 1937( )تونس: د. ن، 2010(؛  16
Habib Jamoussi, Juif et chrétiens en Tunisie au XIXe siècle. Essai d'une étude socio-culturelle des communautés non-musulmanes (1815 - 1821) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leiden
http://publishers
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القنصليات األوروبية األخرى عىل املنوال الفرنيس، إذ فتحت الباب أمام املحليي، ال سيما غري املسلمي منهم، للتمتع بوضع املحمي 

فتحّول العديد من الرعايا إىل محميي إنكليز وإيطاليي أو إسبان وغريهم ... كانت الفئات املحمية، الحاملة لبطاقات تثبت انتماءها 

الجديد، مثل البسبورت )أو جواز السفر( أو شهادة الحماية أو حتى شهادة الجنسية، املقيمة يف البالد التونسية تتمتع، بمقتىض وضع 

الحماية، بالحقوق املمنوحة لألجانب ذاتها، وبنوع من الحصانة تجعلها غري خاضعة للقواني التونسية. ومّثلت العملية يف جوهرها انتهاًكا 

لسيادة الباي عىل رعاياه من يهود ومسلمي، وكانت مصدر توتر بي األهايل والسلطة التونسية من جهة، واملمثلي الفرنسيي أو غريهم 

من القناصل من جهة أخرى ... وقد تمحور التوتر حول أحقية التمتع بالحماية، واقرتن برضورة إثبات الوضع الجديد. وانحرص التساؤل 

يف كل مرة حول التمييز بي صنفي من االنتماء: "الحماية" أو "الرعاية". لنذكر يف هذا السياق أّن لفظ الحماية من حيث هو صنف 

قانوين استعمل لإلشارة إىل "املتجنسي")17)، ومضاًفا إىل عبارة الدولة التونسية للتعبري عن االنتماء التونيس.

ففي كل مّرة، كان عىل الباي أو ممثليه أو غريهم تقديم الرباهي املثبتة النتماء شخص ما يّدعي الحماية الفرنسية أو غريها أو 

حامل لوثيقة مثبتة لهذا الوضع، أنه من رعايا اململكة وليس خارًجا عنها. ومن نتائج هذا الجدل حصول تطّور مهم يف مفهوم الرعاية، إذ 

استوعب مجموعة من املقاييس جعلته يتجاوز املعنى الذي كان متداواًل يف السابق واملتمّثل بدفع الرضائب، كما هو واضح يف سجالت 

الجباية أو اإلحصاءات والخضوع لألحكام املخزنية، وأصبح يحيل عىل املعاين التالية:

تويّل الوظائف املخزنية سواء كانت عسكرية أو سياسية أو الوظائف الدينية. لنذكر هنا أّن هؤالء األعوان املندرجي يف خدمة الدولة 

وتسيريها من عسكر وموظفي أو من ذوي الوظائف الدينية لم يكونوا يف السابق، أي قبل إصالحات القرن التاسع عرش، مصنفي ضمن 

الرعايا، بل ضمن ما كان يعرف يف البالد باملخازنية أي الوظائف املتصلة بالدولة، وهي تراتبية تجد جذورها يف الهيكلة العثمانية للمجتمع)18).

الوالدة يف اململكة أو أقدمية اإلقامة بها، أو ما يمكن أن يطلق عليه "حق األرض" يف القانون الفرنيس. فقد صادفتنا يف عديد املناسبات 

يف الوثائق األرشيفية شهادات ألعيان محليي تؤكد والدة مّدعي الحماية الفرنسية أو غريها، يف قرية أو مدينة ما من تراب اململكة، ووجود 

روابط له عائلية باملكان. ويمكن القول إّن الوضعية التي خلقها االستعمار الفرنيس يف الجزائر وما تبعها من إعادة تصنيف للسكان وحقوقهم، 

كانت أحد األسباب املهمة يف إعادة صوغ مفهوم الرعية وتحويله إىل صنف يعرّب عن االنتماء التونيس، وينسحب عىل مجمل سكان اإليالة 

من دون النظر إىل املراتب االجتماعية أو الوظيفية. وهو بذلك يتماهى مع مفهوم "الجنسية التونسية". فكان املعنى سابًقا للمفهوم.

ومن األلفاظ األخرى الكثرية التوارد والدالة عىل االنتماء إىل الدولة "أهل اململكة"، وهم بحسب دستور 1861 "كل واحد من أهل 

اململكة سواء ولد بالحارضة أو غريها من البلدان والقرى ونواجع العربان عىل اختالف األديان...". وهو ما يعطي األولوية يف منح الحقوق 

للسكان والتسوية بينهم لالنتماء الرتايب ال الديني الذي كان يؤسس للرتاتبية االجتماعية يف السابق. وهذا ما يمّثل كذلك بداية استبعاد 

املرجعية الدينية يف تحديد االنتماء الوطني)19).

(Tunis: Amal édition, 2010); Juliette Nunez, "Sujets et protégés de la France dans la Régence de Tunis (1848 - 1881)", Thèse pour le diplôme 
d'archiviste paléographe, Paris, Ecole Nationale des Chartes, 1987.

استعمل لفظ الحماية مثاًل لتوصيف وضع محمود بن عياد الذي اختار الدخول يف الجنسية الفرنسية يف بداية الخمسينيات من القرن التاسع عرش.  17

بتقسيمه إىل فئتي: إحداهما تنتج وتدفع الرضائب وهي الرعية، واألخرى تسرّي البالد وتحميها وتندرج تحت تسميات العسكرية )أو السيفية( والقلمية )أي كل   18

الوظائف التي لها عالقة بالشأن اإلداري والديني(.

واملالحظ أّن هذا املسار هو ذاته الذي كرسته املراسيم العثمانية، والتي تشري إىل الرعايا بـ "تابعي السلطنة السنية"، مخرتقة الحدود الدينية والعرقية التي كانت تؤطر   19

املجتمع يف ما كان يسمى بـنظام "امللت". انظر:
Kemal Karpat, "Millet and Nationality. The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era", in Benjamin Braude & 
Bernard Lewis (eds.) Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society (New York: Holmes & Meier Publishers, 
1982), pp. 141 - 169.
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ويضّم الدستور أصناًفا أخرى تعرّب عن االنتماء إىل تونس، منها لفظ "الحماية" ذاته)20). وهو ما يبّي أهمية الظرفية من حيث 

تأثريها يف التصورات السياسية. وتعرتضنا تصنيفات أخرى أكرث دقة، وتتمثل باألساس يف صفة التونيس الواردة دوًما يف صيغة املفرد ويف 

سياق االنتماء أو تغيريه)21).

كل هذه التصنيفات تعرّب أواًل عن االنتماء التونيس، وثانًيا عن وجود جملة من الحقوق يتمتع بها املنتمون دون غريهم. فمن هم "الغري"؟

هم أواًل املحميون: تعرّب التصنيفات املحلية للمحميي من "حماية" أو "بروتسيون")22) و"نسيون")23) و"سوديتو")24) عن محاولة 

الفاعلي املحليي، بمختلف مراتبهم وانتماءاتهم، فهم الوضع الجديد الذي أوجدته الظرفية املتوسطية واستبطانه. وهي تعني كذلك 

املغايرة املرتتبة عن ابتعاد املحمي، قانونًيا، عن انتمائه السابق بصفته رعية للباي. وألحق بصنف األجانب، وبذلك تحّولت الحماية إىل 

إحدى آليات اإلقصاء االجتماعية والقانونية.

ففي املستوى االجتماعي، كان الجدل حول وضع الحماية واملحميي من العوامل املهمة يف تبلور الوعي بالذات لدى املحليي. 

تفيد بذلك أواًل ردات أفعالهم الرافضة لوضع املحميي أو "النسيون" كما كانوا ينعتونهم يف الغالب، أولئك الذين لم تعد لهم املكانة 

بتغيري  اعرتافها  عدم  عن  قارة  بصفة  يمثلها،  ومن  الحسينية  السلطة  عرّبت  السيايس  املستوى  ويف  التونسيي)25).  الرعايا  بي  نفسها 

رعاياها انتماءاتهم سواء كانوا محميي أو "متجنسي")26)، وكّرس دستور 1861 هذا اإلقصاء. إذ تضّمن يف أحد بنوده وتحديًدا يف باب 

"استحقاق الوظائف" إخضاع املوظف األجنبي لقواني اململكة: فـ "كل أجنبي يبارش خدمة يف اململكة التونسية تجري عليه قوانينها 

ما دام يف اململكة وكذلك إذا تعلقت به نازلة صدرت منه مدة مبارشته للخدمة املذكورة أو بعد انفصاله من الخدمة تجري عليه األحكام 

املذكورة يف خصوص ذلك")27).

ما  ذلك  الحًقا.  الوظائف  تويل  من  فرنسا،  رعايا  الجزائريي،  إقصاء  يف  املهمة  القانونية  الوسائل  إحدى  الفصل  هذا  وسيكون 

بمجلس  التوكيل  وظيفة  عن  أحمد بن الخوجة  الحنفية  مفتي  باش  عزله  الذي  الجزائري  رايس  عمر  بن  خالد  قضية  من  نستخلصه 

الرشع يف 1877، وما تبع هذه العملية من تدخل القنصل الفرنيس روستان Roustan، بصفته من رعاياه، لدى الوزير األكرب خري الدين. 

كان جواب ابن الخوجة عىل هذه املسألة القانونية إذ رأى أّن "دار الرشيعة مشتملة عىل عدة وكالء ُأَخر واملطلوب التسوية بينهم يف إجراء 

"غري املسلم من رعيتنا إذا انتقل لدين آخر ال يخرجه تنقله من الحماية التونسية ورعايتها". انظر: دستور 1861، الفصل 9 من باب "حقوق أهل اململكة". وقد كان هذا   20

الفصل يف صيغته األوىل، أي زمن إعداد الدستور، كما ييل " اليهودي التونيس إذا انتقل إىل دين آخر ال يخرجه تنقله من حماية الدولة التونسية ورعايتها". انظر: األرشيف 

الوطني التونيس، السلسلة التاريخية، الحافظة 142، الدفرت 516، وثيقة رقم 18491.

ينص هذا الفصل عىل أّن "التونيس إذا انتقل لوطن آخر عىل أي وجه وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قرصت حسب من أهل الوطن املنتقل إليه أو لم يحسب ثّم رجع   21

ململكة تونس يحسب من رعاياها كما كان".

وهو ما تضمنته شهادة حمودة بن فرحات الجلويل سنة 1271 )1854( ملا تخىل عن حمايته قائاًل: "إين تخليت عىل الربوتسيون يعني الحماية الفرنسية". انظر: األرشيف   22

الوطني التونيس، ص 204، م. 57 مكرر / .002. وثيقة 5.

وهو ترجمة لكلمة nationalité املعربة عن وضعية أهايل الجزائر واملوجودة يف بطاقات التعريف املسلمة لهم.  23

suddito :تنحدر من اللغة اإليطالية وتعني الرعية  24

من ذلك اعرتاض شخص تونيس عىل تزويج ابنته من رجل واركيل )من ورقلة بالجزائر( ورآه غري كفء، "إذ ثبت أنه حماية فرنسية". انظر: األرشيف الوطني التونيس،   25

ص116، م. 336. وثيقة 22.

وهو ما يفيد به القرار املوجه من محمد الصادق باي إىل القناصل بتونس سنه 1866 يقول فيه "إنه بلغنا أن بعض رعايانا أخذوا حماية وبسبورتات من بعض الدول   26

األجانب ولهذا نعرفكم ال نتعرف ال بالحماية وال بالبسبورتات التي أعطيت لرعايانا وألهايل مملكتنا وال نزال نعتربهم كسائر رعايانا وظهر لنا أن نعرفكم بذلك لتكونوا عىل 

بصرية". انظر: الجرنال حسي، "القسطاس املستقيم يف ظهور اختالل الحكم بنفي جنسية القائد نسيم" يف: أحمد الطوييل، الجرنال حسني حياته وآثاره )تونس: بلدية 

تونس، 1994(، ص 245.

انظر: "باب املتوظفي عىل اإلطالق وما لهم وما عليهم"، الفصل 2 من دستور 1861.  27
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األحكام. فإذا جنى هذا املشتيك )أي خالد بن عمر رايس املحمي( جناية وكانت ال تنال األحكام ذاته كما كانت تنال غريه يختل نظام 

دار الرشيعة ولذلك كان الفصل 17 من ترتيبها قاضًيا بمنعه". والقانون املشار إليه هو ذلك املؤرخ يف 30 ربيع الثاين 1293 )25 أيار / مايو 

1876(، والذي "يشرتط يف الوكالء الذين يناضلون يف النوازل الرشعية أن يكونوا ممن تنال األحكام الرشعية ذواتهم")28).

القانوين  السيايس  االنتماء  السابقة،  للممارسات  إذ يجعل، خالًفا  قانوين وفعيل مهّم،  تطور  الدليل عىل حصول  يقيم  املثال  هذا 

يتفوق عىل االنتماء الديني يف تويل الوظائف، كما يبي أيًضا استبطان العلماء التونسيي هذا القانون الذي يميز التونسيي عن غريهم 

ويعطيهم حقوًقا بصفتهم تلك، ويقطع مرة أخرى مع فكرة وجود انتماء ديني هالمي تنتفي فيه الفوارق بسبب العقيدة كما روجت لذلك 

املدرسة االستعمارية. فأهل اإليالة أو "املحتمي بها"، بمعنى املولودين يف أي مكان ما من ترابها، ُيمنحون حقوًقا، مثل تويّل الوظائف 

يف الدولة، ال ُتمنح لغريهم لصفتهم تلك ال غري. وبذلك سيلتحق املحميون، مسلمي أكانوا أم ال، بصنف األجانب الذين ال تشملهم 

قواني البالد)29).

انتمائهم كان  اللفظي، فإّن الجدل حول  أو  العنف الجسدي  وإن تعّرض املحميون يف بعض الحاالت إىل اإلقصاء وأحياًنا إىل 

يف الغالب ذا طابع سيايس، كما يتجىل من خالل وثائق األرشيف. ومواقف املؤرخ ابن أيب الضياف من هذه املسألة واضحة)30). وهو ما 

الدليل عىل وجود رؤية معّينة ملخرتقي حدود االنتماء املعروفة يف عرصهم ومجتمعاتهم، تفصل بي االنتماء السيايس واالنتماء  يقيم 

العقائدي. وسوف تتجىل هيمنة السيايس بأكرث وضوًحا يف تحديد الجنسية، بمناسبة قضية نسيم شمامة التي شغلت السلطة الحسينية 

يف السبعينيات من القرن التاسع عرش.

قضية القائد نسيم أو جدلية الدين والسياسة يف الخطاب املخزين حول الجنسية)31)

يف سنة 1873 عندما تويف نسيم شمامة، وهو يهودي تونيس شغل وظيف قابض ومدير مالية الدولة التونسية، بالقرنة يف إيطاليا، 

كانت قد مرت ثماين سنوات عىل مغادرته البالد التونسية، سعى خاللها إىل الحصول عىل الجنسيتي الفرنسية ثّم اإليطالية. وإن ُقبل 

مطلبه بالنسبة إىل الثانية فإنه تويف من دون اإليفاء بموجباتها القانونية. طرحت مسألة جنسية نسيم أمام املحاكم اإليطالية بسبب النزاع 

املواطنة اإليطالية، فقد قررت  إيفائه برشوط  الرغم من عدم  الهائل)32). وعىل  التونسية بخصوص مخلفه  الحاصل بي ورثته والدولة 

املحاكم اإليطالية )يف طوريها االبتدايئ واالستئنايف( أواًل أّن نسيًما الذي تخىل عن الجنسية التونسية وتويف قبل أن يصري إيطالًيا، قد 

القضاء اإليطايل يف إصدار  استند  اإليطالية.  للقواني  إيطاليا،  بأرض  وفاته  أّن مخلفه يخضع، بحكم  وثانًيا  الجنسية،  مات خالًيا من 

حكمه إىل حجج ارتبطت بمرجعيات قضائية أوروبية استمدت أساًسا من القضاء الروماين وقواني نابليون، وبصفة ثانوية إىل الحجج التي 

تقدم بها قسم من أقرباء نسيم )زوجته ثّم ورثائها( املطالبي بقسم من إرثه.

مؤرخ يف 24 أيار / مايو 1876. األرشيف الوطني التونيس، الصندوق 115، امللف 345. وثيقة 31.  28

بالبالد التونسية، وكانوا يدمجون ضمن التنظيم  بأّن رعايا الجزائر كانوا قبل انتصاب االستعمار ينتقلون بحرية بي اإليالتي، كما كان بإمكانهم االستقرار  لنذكر   29

اإلداري الذي يخضع له باقي سكان اإليالة.

برر ابن أيب الضياف يف مواضع عديدة من تاريخه لجوء األشخاص إىل الحمايات األجنبية باالستبداد السيايس والظلم املسلط عىل الرعايا.  30

من العبارات التي كانت شائعة يف املصادر حتى القرن التاسع عرش وتعني الدولة.  31

غادر نسيم شمامة تونس يف حزيران / يونيو 1864، يف خضم االنتفاضة التي هزت البالد، إىل باريس حاماًل معه ثروته التي كدسها من خدمة الدولة ووثائقه وكل ما   32

يمكن أن يدين ترصفاته املالية، وظل رافًضا يف منفاه لكل محاسبة مع حكومة الباي. ويف بداية 1871 استقر بالقرنة يف إيطاليا. حول مسألة جنسية نسيم، انظر:
Ben Slimane, "Définir ce qu'est être Tunisien…".
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كان عىل الدولة التونسية، عرب موكلها الجرنال حسي)33)، الدفاع عن حقها يف مخّلف مدير ماليتها السابق)34)، وذلك عرب إثبات 

جنسيته التونسية أو "تونسيته" كما يقول أرشيف مراسالت الجرنال حسي. وتكشف رسالته املطولة التي وجهها إىل محاميي الدولة 

الدفاع عن "تونسية" نسيم، يف مواجهة قرارات املحاكم اإليطالية، ومنافسيه من عائلة  إيطاليا مجمل إسرتاتيجياته يف  التونسية يف 

املتوىف الذين سعوا إىل الربهنة عىل انتماء نسيم اإليطايل أو عىل األقل تمتعه بالحماية اإليطالية)35).

استند هذا القسم من العائلة يف نفي "الجنسية التونسية" عن نسيم إىل انتماء املتوىف إىل األقلية اليهودية بالبالد، فهم كانوا يرون 

أّن اليهود ال جنسية تميزهم، وال وطن لهم وحيثما حلوا فهنالك وطنهم، وقواني تلك البالد هي التي تطبق عليهم وعىل مواريثهم، 

وبالنتيجة فنسيم املتوىف بأرض إيطاليا ال يمكن أن يكون يف نظرهم إاّل إيطالًيا. أّما حكومة اإليالة فكّل ما يربطهم بها )أي اليهود( هو 

مجرد حماية ال أكرث، مؤكدين بالخصوص عدم تمتع اليهود باملساواة مع بقية سكان البالد، إذ هم بحسب شهاداتهم مستبعدون من 

الوظائف السياسية والعسكرية وال تقبل لهم شهادة يف املحاكم)36).

تثري هذه املواقف الصادرة عن اليهود تصورًا معّيًنا للجنسية يجعلها تتماهى مع معنى املواطنة، فال انتماء بالنسبة إىل أصحابها طاملا 

تنعدم املساواة بي السكان. وال يخفى يف هذا السياق دور الظرفية التاريخية لإليالة وملحيطها الجغراسيايس يف هذا التصور واملتمثلة 

أواًل بسياسة اإلصالحات وما واكبها من تحواّلت مهمة طالت عالقة األهايل، بما فيهم اليهود، بالسلطة، وثانًيا بالقواني التي صاغتها 

فرنسا يف الجزائر وآثارها العميقة يف وضعية أهايل البالد، وخاصة اليهود الذين منحوا الجنسية الفرنسية بالجملة بمقتىض قرار كريميو 

.(37( Isaac Moise Cremieux

إاّل تونسًيا" هي األكرث تواترًا يف  بالنسبة إىل الجرنال حسي، وعبارة "نسيم ال يمكن أن يكون  "تونسية نسيم" ال جدال فيها 

رسائله. لكن كيف يمكن له الربهنة عىل ذلك؟ كيف يثبت ذلك أمام املحاكم اإليطالية؟ وما هي حججه يف تفنيد ادعاءات خصومه من 

عائلة نسيم؟ وما معنى أن تكون تونسًيا بالنسبة إىل حسي؟

املرجعيتي األساسيتي يف إسناد  مّثلتا  الدستورية  أّن الرشيعة اإلسالمية واإلصالحات  آنًفا نكتشف  املذكورة  الرسالة  بالعودة إىل 

مواقف وكيل الدولة التونسية.

يرى الجرنال حسي، أنه خالًفا ألوروبا التي اختارت بحسب رأيه "االجتماع الجنيس والعصبيات" لبنة يف بناء االنتماء الوطني، 

فإّن بالده اختارت الرابط الديني الذي هو بحسب رأيه األداة الناظمة للعالقات بي الحاكم والرعايا مسلمي كانوا أو أهل ذّمة. فالدين 

يف نظره عبارة عن عقد يربط بي الحاكم واملحكومي، وليس هناك من جنسية خارج مفهوم الدين. ويؤكد أّن "ضياع الجنسية ال أصل 

له يف رشيعة اإلسالم". وأضاف أّن الخروج عن الجنسية يضاهي خروًجا عن الدين، أو رّدة بالنسبة إىل املسلم، وكرًسا لعقد الذّمة بالنسبة 

إىل غري املسلم، وكالهما ينطبق عليه حكم الرّدة)38).

وهو مملوك من أصل رشكيس ترىب يف تونس، توىّل حسي عديد الوظائف واملهمات جعلت البالط الحسيني يوكل إليه مهمة الدفاع عن مصالحه يف قضيته مع نسيم   33

شمامة ويرى فيه الشخص األكرث كفاءة.

القرار الصادر عن الباي يف 15 ربيع الثاين 1290 )11 حزيران / يونيو 1873(، األرشيف الوطني التونيس، الحافظة 102، امللف 239.  34

حسي، "القسطاس املستقيم ..."، ص 231 - 278.  35

لالطالع عىل الحجج التي تقدم بهام محامو زوجة نسيم وورثائه إىل محكمة القرنة Livorno يف 1874 واملتضمنة جملة من الشهادات صادرة عن جماعة من يهود   36

مدينة سوسة )رجال دين وغريهم( حيث كانت تقيم أرملة نسيم وكذلك نائب القنصل اإليطايل يف املدينة ذاتها. انظر: األرشيف الوطني التونيس، الحافظة 102 امللف 239.

وهو قرار كريميو، وهو محام ورجل سياسة فرنيس، الصادر يف 1870، وقد تّم بمقتضاه إسناد الجنسية الفرنسية لفائدة مجمل يهود الجزائر )35 ألف يهودي(.  37

حسي، "القسطاس املستقيم..."، ص 236 - 237.  38
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واشتغل هناك  آخر،  بلد  أي  إىل  انتقل  وإن  له، حتى  اإلنسان مالزمة  لطبيعة  املسلمة محايثة  الدولة  الجنسية يف  عموًما تصبح 

بوظيفة ما، أو أصبح تابًعا أو محمًيا. فكّل تلك التغريات الطارئة عىل وضعه الحقوقي ال تغرّي شيًئا من جوهره الذي هو انتماؤه الديني، 

وبالنتيجة فعودته إىل بالده ال ينجر عنها إجراءات معّينة تعيده إىل وضعه األصيل، بما أنه لم يخرج أبًدا من دينه أي من جنسيته. فهل 

أّن التصّور االستعماري للجنسية يف دول املغرب، من حيث هي حالة والء دائمة مالزمة للفرد الرعية حيثما حل ببالد اإلسالم، ينحدر 

من هذا التصّور؟

كما يثري هذا التعريف للجنسية التونسية لدى حسي عديد التساؤالت: ما مدى اقتناع الرجل بهذا التحديد للجنسية، والحال أّن 

اإلصالحات كرست مفهوًما غري ديني لعالقات األفراد بالسلطة؟ أو باألحرى كيف نفهم املرجعية اإلسالمية يف سياق هذه القضية؟ لنبي 

هنا أّن الرشيعة يف خطاب حسي تشتغل كما لو كانت مؤسًسا لقانون شمويل يف مواجهة قانون شمويل آخر هو القانون األورويب، فهي 

عبارة عن قانون وضعي ديني.

فحسي ال يقدم يف خطابه آية قرآنية أو مرجعية فقهية تربهن عىل جنسية نسيم التونسية، بل بالعكس نراه يصف الفتاوى التي 

قدمها خصومه بالـ "مكذوبة"، ويستهزئ بعباراتها ال سيما لفظ الجنسية الوارد بها، والذي بحسب حسي، ال وجود له يف لغة الفقه. 

ومن املفارقات أيًضا أّن حسي الذي بنى خطابه يف تعريفه الجنسية التونسية عىل مستندات دينية لم يذكر باملّرة وضع الرعاية أو االنتماء 

العثماين )أي األّمة اإلسالمية( يف حي أّن اإليالة كانت جزًءا من دولة الخالفة، بل إّن مجمل مرجعياته ظلت محلية تونسية وتتضمن 

تنديًدا بما "فعله نسيم ضد وطنه". بل إّن ما تكشف عنه رسالته هو دعم دستوري للمرجعية الدينية: إذ يورد حسي من الدستور التونيس 

ما نصه: "التونيس إذا انتقل لوطن آخر عىل أي وجه وبأي وجه طالت مدة مغيبة أو قرصت وُحسب من أهل الوطن املنتقل إليه أم لم 

ُيحسب ثّم رجع ململكة تونس ُيحسب من رعاياها كما كان")39). لنذكر هنا أّن الغرض من وراء إنشاء هذا الفصل يف أذهان واضعيه هو 

مقاومة الحمايات القنصلية ال غري.

ويف رده عىل خصومه من عائلة نسيم، نرى الجرنال حسي يفند ادعاءاتهم القائلة بانتفاء املساواة يف بالده بي اليهود وغريهم من 

املسلمي، مشريًا إىل كّل الضمانات القانونية التي أعطيت لليهود وما نصت عليه من مساواة تامة بي أهايل اململكة جميعهم، مدعًما 

مواقفه بالحظوة التي تمتع بها نسيم يف حكومة البايليك.

وليك يضيف إىل الجنسية التونسية طابًعا قانونًيا، استند حسي إىل الضمانات التي توفرها املعاهدات بي تونس وإيطاليا، والتي 

تكرس املساواة الفعلية يف املعامالت بي التونسيي واإليطاليي، مما يبي اعرتاف السلطات اإليطالية بصفة التونيس.

وإذا ما تأملنا يف مسار الجرنال حسي السيايس، فإننا نجده يف بداية الستينيات يستبعد املرجعية الدينية يف إسناد الوظائف مقدًما 

عليها األهلية أو الكفاءة)40). فهو واحد من تلك الفئات املثقفة التي كان لها دور فّعال يف اإلصالحات التي عرفتها البالد، والتي عمقت 

مسار العلمنة يف عالقة الفرد بالدولة. وبذلك فإّن مجمل خطاب حسي واستدالالته والتوظيف الذي أخضع له الفصل 92 املذكور ال 

يمكن فهمه إاّل بإدراجه يف إطاره التاريخي.

لنذكر أواًل بأّن اإلصالحات الدستورية التي قامت بها الفئات املثقفة كانت يف جوهرها غري دينية، بل تّم تغليفها يف أطر دينية. تمّثل 

هذا الغطاء الديني بالبحث عن مرشوعية دينية ملبادئ عهد األمان ذات املرجعية اإلنسانية العلمانية، وذلك عرب ترشيك مجموعة من 

الفصل 92 من دستور 1861.  39

وهو ما يستنتج بوضوح يف رده عىل ابن أيب الضياف حول السبب يف عدم وجود أعضاء من اليهود يف املجلس األكرب الذي كّونه الباي غداة اإلعالن عن دستور 1861،   40

إذ استبعد حسي يف رده املرجعية الدينية، مربرًا ذلك بما يف التفاسري القرآنية واألحاديث من اختالفات وتناقضات ال تؤدي إىل نتيجة واحدة وواضحة التي هي القاعدة بحسب 

رأيه. انظر: "خطبة الجرنال حسي يف املجلس األكرب حول انتداب يهودي فيه"، يف: الطوييل، ص 221 - 223.
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علماء املذهبي، الحنفي واملاليك إىل جانب رجال السياسة ضمن اللجنة التي سهرت عىل رشح عهد األمان وإعداد الدستور. لقد قام عمل 

اللجنة املذكورة عىل أقلمة القواني الدستورية الفرنسية ونصوص التنظيمات العثمانية والقواني املرتتبة عنها بمسار التونسة أو تجربة بناء 

الدولة املحيل. ونظر املصلحون إىل عملهم عىل أّنه جزء من مسؤوليتهم واجتهاد يف الدين.

 Gerard Van Krieken وثانًيا لم تكن القواني املرتتبة عن عهد األمان مستمدة من الرشيعة، فليس هناك كما ذكر فان كريكن

يف كتابه حول الوزير خري الدين إشارة واحدة إىل الدين يف دستور 1861، وحتى الباي - بحسب الكاتب نفسه - لم يشرتط فيه انتماؤه إىل 

الدين اإلسالمي)41). بل نجد العكس، فمجمل القواني الدستورية تجعل من املساواة بي الرعايا أمرًا حاصاًل وتتكرر يف نص الدستور 

عبارات "من أي دين كانوا" أو "عىل اختالف األديان" يف استحقاق الوظائف ومختلف الحقوق والواجبات. ومن العالمات املعربة عن 

هذا التصور سقوط مصطلح "الذّمة" من االستعمال.

وبالعودة إىل قضية نسيم ال نلمس يف رسائل حسي قبل 1877، أي قبل صدور الحكم القضايئ األّويل لفائدة خصومه، إشارة واحدة 

إىل مسألة الدين يف انتماء نسيم. كانت "تونسية نسيم" بديهية بالنسبة إىل حسي، بناًء عىل أصول نسيم التونسية، وعراقة عائلته يف 

خدمة الدولة، ووظائفه السامية يف صلب الحكومة، ورسائله التي تواصلت مع أصدقائه يف حكومة البايليك حتى قبيل وفاته. كان قرار 

محكمة القرنة بوفاة نسيم بال جنسية والحجج التي قدمها الغرماء حاسًما يف تغرّي مواقف حسي.

لكن املرجعية الرشعية التي وظفها حسي يف تحديد الجنسية التونسية كانت عبارة عن توليف قانوين يف صيغة إصالحية تونسية، 

فمصطلح الذّمة الوارد يف رسالته استخدم تصنيًفا داالًّ عىل غري املسلمي ال غري، وهو ما يفرّس لجوء حسي يف كل مرة إىل تحديد معناه 

بتأكيد "أّن الديانة اإلسالمية جعلت ألهل ذّمة اإلسالم ما للمسلمي وعليهم ما عليهم")42). كما كان حسي ذاته من منارصي مبدأ 

املساواة؛ ففي سنة 1876 طلب من الوزير خري الدين إلغاء وظيفة قائد اليهود، وإلحاق املنضوين تحتها ببقية سكان اإليالة حتى ال تبق 

تفرقة يف إدارة شؤون األهايل)43).

يتضح من خالل هذا العرض:

الصعوبات  بجملة  ارتبط  بل  تقنينه،  يف  مهمة  مرحلة  كانت  وإن  االستعمارية،  الفرتة  وليد  يكن  لم  الجنسية  مفهوم  تكّون  أّن 

والتوترات التي واجهها املخزن الحسيني وكذلك رعاياه، كما ارتبط برهانات سياسية ومادية؛ فقد كانت مصالح الدولة يف مخّلف نسيم 

شمامة مثاًل مناسبة مكنت املخزن من اللجوء إىل جملة من الحجج أفضت إىل بلورة مفهوم أّويل للجنسية.

أّن املرجعية الدينية )الرشيعة( يف تكّون مفهوم الجنسية، كما تتضح من خالل قضية نسيم شمامة، لم تكن سوى إسرتاتيجية قامت 

عىل توظيف الدين بما يجعله متماشًيا مع متطلبات املرحلة التاريخية؛ فالحجج الدينية املقدمة يف تدعيم الجنسية التونسية ترمي إىل إسناد 

وضعية قانونية، قامت عىل مبادئ كرستها اإلصالحات من مساواة ومواطنة، هّيأت لربوز املفهوم الجديد للجنسية كما طّوره الجرنال حسي.

أّن التصنيفات القانونية، والتي غالًبا ما تخىل عنها املؤرخون للحقوقيي، هي أساسية يف إثراء تاريخ اجتماعي يأخذ يف الحسبان 

تصنيفات الفاعلي، سواء كانوا يف قلب السلطة أو خارجها، ويف فهم سريورات إعادة تشّكل املجتمع.

طبًعا كان ذلك االنتماء أمرًا بديهًيا، انظر:  41
Gerard Van Krieken, Khayral-Din et la Tunisie, 1850 - 1881 (Leiden: E.J. Brill, 1976), p. 51.

ويتوارد تأكيد املساواة بي املسلمي وغري املسلمي يف اململكة التونسية يف مواضع عديدة من رسالة الجرنال حسي إىل محامي الدولة التونسية. انظر: "القسطاس   42

املستقيم..."، ص277.

43 M'hamed Oualdi, "L'héritage du Général Husayn: La pertinence du national et de la nationalité au début

du protectorat français en Tunisie", in: Fatma Ben Slimane & Hichem Abdessamad (dir.), Penser le national au Maghreb et ailleurs (Tunis: 
Arabesques éditions/Laboratoire Diraset, 2012), pp. 65 - 88.
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مجاالت البحث التاريخي واهتاممات العرب: ملن نكتب التاريخ؟

يف ما يتعلق بالتاريخ، يرتكز دوًما االهتمام يف الكيفية التي ُكتب التاريخ بها، ويف الكيفية التي بها ُيكتب؛ كما هو الشأن يف عنوان 

املؤتمر الثالث للدراسات التاريخية الذي عقده املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات. ويمتد السؤال إىل من يكتب التاريخ، ومنهاج 

الكتابة ومصادرها، ومجاالت البحث يف التاريخ التي يصعب حرصها. وال بد أّن هذه القضايا اإلشكالية مهمة جًدا. أّما اليوم، فتطرح 

بّد أّن املوضوع يهمها بصفتها  التاريخ" وال  البحث يف  للنقاش مكماًل ملوضوع املؤتمر؛ وهو "مجاالت  الرزينة موضوًعا  أسطور  مجلة 

متخّصصة بالدراسات التاريخية؛ لعّلها ترّكز يف مجاالت جديدة، يف البحث التاريخي، غري مطروقة من املؤرخي العرب، وقد فعلت.

التاريخية،  بالكتابة  االرتقاء  إىل  ومدارسه  واملنهج  وصفاتهم،  واملؤرخي  ورشوطها،  التاريخية  الكتابة  يف  الرتكيز  يهدف  وطبًعا، 

وتقديم منتج علمي مفيد لـ "األمة" واملجتمع والناس، من شأنه أن يساهم يف توضيح كثري من القضايا التي تدور حولنا وتؤّثر يف حياتنا 

أشّد تأثري، وخصوًصا مع املخاض العسري، منذ سنوات، يف العالم العريب والربيع الذي طال انتظاره، وعمِل العديد من املراكز العلمية 

واملؤرخي، وظهوِر كثري من الكتابات الرزينة التي قامت بتحليل ما وصلنا إليه وما نحن ذاهبون إليه. ويف هذا السياق، ال شّك يف أّن 

الحديث ُيقصد به الكتابات العلمية. وبناًء عىل ما سبق، نطرح مجموعًة من األسئلة للنقاش يف هذه الندوة.

أواًل، أمام هذه الكّم الكبري من الكتابات والدراسات، ال بّد من أن نتساءل: إْن قام املؤرخون بكل ما هو مطلوب، فمن سيقرأ ما 

سيكتبون؟ وهل تتناول تلك الكتابات اهتمامات الناس )الخاصة والعامة(؟ أم هل هي كتابات تحوز اهتمام املتخّصصي واملثقفي 

فقط، وقد تمتد أحياًنا إىل صّناع القرار وإن كان ذلك نادرًا يف عاملنا العريب؟

ثانًيا، ما هي مجاالت البحث املناسبة ألمة يف طور أزمة وجودية كبرية؟ يطرح اليوم عدد من املؤرخي املميزين - وبعضهم مشارك 

معنا - يف هذه الندوة مجاالت بحث جديدة يواكبون فيها ما يقوم به املؤرخون يف العالم والغرب تحديًدا، ونجد ذلك عند اإلخوة املغاربة 

وامليكروستوريا،  الغذاء،  تاريخ  املثال:  املجاالت عىل سبيل  والتعليمية. ومن هذه  الثقافية  والخلفية  الجغرافيا  بسبب  نحو خاص؛  عىل 

وتاريخ العواطف... إلخ. ال بد أّن تلك املجاالت مهمة وجديدة، وأنها تواكب الدراسات التاريخية العاملية، ولكّن السؤال هو: هل تلّبي 

حاجًة معرفيًة حالًيا يف عاملنا العريب؟ هل هي مجاالت البحث املالئمة ألمة يف طور أزمة وجودية كبرية؟ نطرح هذا السؤال عىل الرغم 

من أّن تلك املجاالت جديدة وُتبعدنا عن املواضيع املكررة التي تعتمد عىل اجرتار التاريخ ومصادره، إضافًة إىل أّن بعضها ممتع وتتعدى 

االستفادة منه عنوانه؛ فيكون مدخاًل لفهم الحياة االجتماعية واالقتصادية.

ويف هذا السياق، ينبغي أاّل يخطر ببالكم أننا ال نرى الجديد واملفيد. فقد أشار الزمالء إىل مواضيع عىل غاية من األهمية، وهي 

مالئمة وتيضء جوانب مازالت مهملًة، أو مظلمًة، أو مطموسًة، أو مسكوًتا عنها، يف تاريخنا. وقد أشار الدكتور محمد الطاهر املنصوري 

إىل عدم اهتمام املؤرخي العرب بالتاريخ األورويب وأرشيف العصور الوسطى يف أوروبا، عىل الرغم مّما لتلك القارة من تأثري يف ما جرى، 

وفيما يجري، بالنسبة إىل عاملنا العريب منذ قرون، كما أشار الدكتور نصري الكعبي إىل الرواية املوازية.

والدولة  املجتمعات  تطور  الحسبان  يف  نأخذ  أن  ال بّد  املعرفية؟  الحاجات  وجديدها  التاريخي  البحث  مجاالت  تلبي  هل  ثالًثا، 

املواضيع  تلّبي  إذ  الناحية؛  هذه  من  العريب  والعالم  الغرب  بي  كبري  والفرق  التطور.  ذلك  من  مرحلة  لكل  املالئمة  املعرفية  والحاجات 

املطروحة يف الغرب، اليوم، اهتمامات وحاجات معرفيًة موجودًة حالًيا يف هذه املرحلة من تطور تلك املجتمعات، ولم تكن موجودًة ما 

أستاذ تاريخ العرب الحديث واملعارص يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن ) IFPO ( بدمشق وبريوت.  1
Professor of Modern and Contemporary Arab History at the French Institute for the Near East (IFPO) in Damascus and Beirut.
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قبل الحرب العاملية الثانية وال يف الخمسينيات، عىل سبيل املثال، بل كانت هناك مواضيع أخرى تحوز اهتمامات املؤرخي. أضف إىل 

ذلك الخصوصيَة املوجودة لدينا، بوصفنا عرًبا ومسلمي كما هي لدى غرينا، وهذا أمر ينبغي أن ُيؤخذ يف الحسبان وهو ليس اختيارًا.

ربما علينا يف عاملنا العريب العودة قرًنا إىل الوراء ملوازاة الغرب. فمازال لدينا سؤال الحرية والدولة، عىل سبيل املثال، والكثري من 

وفضاء  املستقرة  واملجتمعات  الدولة  بقيت  فقد  الغرب.  يف  بحًثا  ُأشبعت  التي  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  واملواضيع  القضايا 

الحريات العامة الواسع مواضيع غري مطروقة لدينا؛ بسبب عدم وجود بيئة مالئمة للبحث، وأهمها الحريات التي هي أساس اإلبداع يف 

العلوم بوجه عاّم والعلوم اإلنسانية عىل نحٍو خاص.

ويف هذا السياق، ال بّد أن نذكر أنه، بسبب نقص من الحريات، توجد مجاالت بحث قديمة وجديدة مهمة يف الغرب، يف ما يتعلق 

بالتاريخ السيايس واالجتماعي، وهي ملّحة يف عاملنا العريب، ولكن لم يقرتب منها أغلبية املؤرخي العرب املشارقة واملغاربة. يف حي نجد 

بعضهم يقبل عىل مواضيع كانتقاد الفكر اإلسالمي، عىل سبيل املثال ال الحرص، ويأخذ يف ذلك حريًة غري معهودة يف الكتابة؛ ألّن ذلك 

يتسق مع املوقف العاّم لألنظمة العربية يف معاداة اإلسالم السيايس املتطرف واملعتدل عىل حّد سواء. ونرى بعضهم ينبش موضوعات 

ويقوم بقراءات غريبة، تلّبي حاجًة معرفيًة مضادًة للمجتمعات، وبعضهم يصّب الزيت عىل النار بدعوى حرية البحث والقراءة الجديدة. 

وطبًعا، ذلك ال يشمل بعض القراءات الحديثة املبدعة للرتاث وللتاريخ اإلسالمي.

رابًعا، هل يستطع املؤرخون الذين من املفرتض أن يكونوا أكرث الناس فهًما ِلما حدث، وِلما يحدث من حولنا أن يالمسوا اهتمامات 

املجتمع ومخاوفه، وأن يقّدموا تفسريًا علمًيا ِلما يجري حوله؟ وإن أرادوا ذلك، فهل يملكون وسائل إليصال معرفتهم للجمهور؟ وهل 

يستطع املؤرخون الوصول إىل الجمهور أو النزول إليه؛ ألنه من الصعب أن يصعد الجمهور إليهم؟ إّن بعض الكتابات ال يكاد يفهمها 

املتخّصصون. بمعنى آخر، ينبغي تبسيط األمور والكتابات. وإن امتلك املؤرخون وسائل الوصول إىل الجمهور، فهل سيكون هناك من 

يهتّم بما يقولون؟ أم هل ستكون حالهم اليوم كحال ابن خلدون عندما خرج بفلسفته التاريخية يف ذلك العرص املضطرب الذي كانت 

تعيشه األمة اإلسالمية، وقّدم آنذاك تفسريه املعروف للحالة، ولكيفية وصول الناس إىل ما وصلوا إليه من فوىض وانحطاط؟ لقد ضاعت 

صيحته وأفكاره، آنذاك، يف صخب الرصاعات املستعرة - مثل اليوم - ولم ُيستفد منها آنذاك وال اليوم. فـ "ال حياة ملن تنادي".

خامًسا، املؤرخون ونرش املعرفة التاريخية: إن كان هناك تنوع كبري بي من يكتبون التاريخ ومجاالت بحثهم، فإّن التنوع بي 

القراء أكرب كثريًا. ومن ثّم، كيف يمكن تلبية متطلباتهم املعرفية املتنوعة؟ بعبارة أخرى كيف يساهم املؤرخون يف بناء املعرفة يف املجتمع؟ 

الواقعي،  أكرث من  والخيايل  املكتوب،  أكرث من  منه  املروي  وأّن  العربية  املجتمعات  "تقديس" يف  للتاريخ من  ما  نسيان  هذا مع عدم 

والطائفي والعشائري أكرث من العلمي، إضافًة إىل نخبوية الكتابة التاريخية؛ بمعنى توجهها إىل املتخّصصي. فكيف يترصف املؤرخ تجاه 

هذه اإلشكالية؟

وجد بعض املؤرخي طرائق للوصول إىل الناس عن طريق وسائل اإلعالم الحديث؛ كالصحف واملواقع اإللكرتونية واملدونات، 

وهي وسائل أكرث قرًبا من القّراء، حتى أصبح لبعض املؤرخي، بغّض النظر عن توجهاتهم، زاويا خاصة أسبوعية يف بعض الصحف؛ 

كيونان لبيب رزق عىل سبيل املثال، فهو قد استطاع أن يمزج الصحافة بالتاريخ، من خالل مقاالته األسبوعية يف جريدة األهرام تحت 

عنوان "ديوان الحياة املعارصة "، وعمل من خاللها عىل توثيق بعض وقائع التاريخ املرصي الحديث، حتى قيل إّن "يونان رزق أشاع 

املعرفة التاريخية بي أوساط الشعب املرصي فبسط إليهم التاريخ املرصي وقدمه سهاًل مفهوًما")2). طبًعا، ينبغي أاّل يفهم من هذا الكالم 

أنه دعوة لتحول املؤرخ إىل صحايف. ولكن هذه طريقة واسعة االنتشار إلشاعة املعرفة التاريخية.

"يونان لبيب رزق .. أبرز املؤرخي املرصيي"، بوابة الجمهورية، 3 / 10 / 2014، شوهد يف 20 / 6 / 2016، يف:  2
http://bit.ly/28IHxGa
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فضاًل عن ذلك، نجد لدى مؤرخي آخرين؛ كسيار الجميل مثاًل، مواقع إلكرتونيًة نشيطًة يتناولون فيها الكثري من القضايا العربية 

والعاملية التي تهّم املتخّصصي والناس العاديي)3). وهذا النوع من التواصل مع الناس مازال محدوًدا. ولكن توجد مشكلة أخرى أكرب 

من ذلك؛ مفادها أّننا نتحدث عن البالد العربية التي ُعِرَف عنها إحصائًيا أنها من أقّل شعوب العالم قراءًة.

ونجد بعض املؤرخي يطرق مجال الدراما والسينما، مع انتشار موجة األعمال الدرامية التاريخية، وهي من أكرث الوسائل انتشارًا 

بي الناس. وهذا أمر ال بأس به، ولكن ينبغي أاّل ُترتك هذه الوسيلة الواسعة لغري املتخصصي؛ لئالَّ تنترش املعرفة التاريخية غري الدقيقة 

أو ُتوظف توظيًفا فارًغا خالًيا من أّي مضمون معريف.

هذه هي التساؤالت التي أطرحها للنقاش مع الزمالء يف هذه الندوة لعّلنا نخرج بأجوبة لها.

القسم الثاين: مناقشات

نارص الدين سعيدوين: سعيٌد أنا بهذه املحارضات القّيمة، وهذا الطرِح الجديد، لكن لدّي بعض التساؤالت، أوّجهها إىل األستاذة 

ا، ومنعش للذاكرة التاريخية، لكني أرى خلًطا ما بي الهوية والجنسية، وما بي االنتماء والتمايز، وسؤايل  فاطمة بنسليمان. بحثِك رائع جدًّ

هو: هل كانت حمالت الحكام الجزائريي، ال سيما صالح باي وغريه، عىل الحدود التونسية، أو التدخالت الجزائرية يف العرص العثماين، 

عاماًل يف نمّو الشعور والتمايز التونيس؟ معلوٌم أن هناك تمايزًا يف الجزائر؛ فأبو راس النارصي - مثاًل - عندما يجتاز الحدود بخطوة واحدة 

يقول: اآلن دخلت الوطن، كذلك حسي الورتالين يف رحلته، غادر الكاف - وكانت الحدود آنذاك وادي رْساط، وليست الحدود الحالية -، 

عندما قطع الوادي قال: اآلن دخلت الوطن فانرشح قلبي. كانت تونس بالنسبة إليه بيئًة مختلفًة، لكن القضية لم تكن مرتبطة باالستعمار، 

بل هي بدأت يف الواقع مع العهد الحفيص، وتميزت يف القرن السادس عرش. بدأت الجنسية هنا بالرتاب ثم وصلت إىل الشعور. نجد هذا 

كذلك عند محمود مقديش يف صفاقس، ونجده عند أيب الضياف وغريهما. إًذا؛ هناك شخصية تونسية متميزة يف الواقع. لكن احتالل 

الجزائر تعّمق بعد ذلك. منح طرحِك وتحليلِك - يف الحقيقة - هذا كّله ُبعًدا ما، وأهنئك بهذا الطرح.

بخصوص مداخلة الدكتور عمار السمر؛ يف الواقع، وجدت نفيس مضطرًبا، ملاذا؟ ألنه ُيخىش أن يتحّول العريب إىل صحايف، أو رجل 

سياسة، أو رجل مواقف إذا ارتبط مجال البحث التاريخي باهتمامات الباحث الشخصية. وهذه إشكالية كبرية؛ ألنني أرى أن التحّفظ واجب 

عىل املؤرخ، ألنه كالذي يعمل يف املجال الدبلومايس، أو يف الجيش. أما إذا فقد املؤرخ الحياد وانخرط يف املعالجة السياسية، فإنه سيفتقر إىل 

ما نسميه "صدقّية"، عىل الرغم من علِمنا بأن الصدقّية التاريخية أو املوضوعية مستحيلة التحقق يف الواقع. ومع ذلك؛ نجد مثاًل أن زميلنا 

وأخانا الفاضل عبد العظيم رمضان - رحمه الله - الذي عشنا معه سنواٍت يف مرص ويف الجزائر، عندما بدأ االنفتاح يف مرص بدأ يكتب، وُيكرث 

الكتابة، وكذلك محمد أنيس رحمه الله وغريهما. فاالستغراق يف األعمال السياسّية أو التماهي معها، ومحاولة جعل املؤرخ ُيديل بدلوه يف 

األحداث السياسية مجازفة قد تؤّدي به إىل أن يصبح طرًفا، وهذا نوع فقط من املحاذير، ال أدري مدى صحته، لكن هناك خطورة نوًعا ما.

إنه ال بّد من ترك فرتة زمنية حتى يكتمَل الحدُث، وَتَضَح الصورة، ثم بعد ذلك تأيت الكتابة التاريخية لتلقي األضواء عىل األحداث، 

ا. لكّن رأيك وتوجهك يخيفانني يف هذه القضية يف الواقع، وإن كانت مداخلتك رائعة جدًّ

عبد الحميد هنّية: الدكتور عمار السمر، عندما أستمع إليك أشعر أنه ليس هناك تفاعل بي املنتج للمعرفة التاريخية والجماهري. 

تقول: ملن يكتب املؤرخ؟ لكن ماذا تقول عندما نجد الجماهري تكتب عىل الجدران "فليسقط التاريخ"؟ حدث هذا يف لبنان، يف بريوت 

انظر مثاًل موقع الدكتور سيار الجميل، يف:  3
http://www.sayyaraljamil.com/Arabic/
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خاصة، ويف الجزائر أيًضا. ماذا تقول عندما تجد الجماهري تطالب بإعادة كتابة التاريخ؟ أال يعني هذا أن الجماهري تعرف ما ُيكَتب؟ ولهذا 

ترفض شكاًل من أشكال كتابة التاريخ، وتطالب بإعادة كتابة معّينة، هذا ما أريد قوَله.

فاملؤرِّخ ينتج املعنى Producteur de sens، ويف الجامعة، مثاًل، تظهر بعض األفكار، ثم ُتَبثُّ عىل التلفاز، ويف الصحافة، فهناك قنوات 

تنقل دائًما إبداعات املؤرخي إىل الجماهري.

أريد أن أبدي مالحظة للدكتور سامر عكاش، برصاحة ومع احرتامي ملا تقول، يف تونس؛ يف الجامعة دراسات حول الحداثة، ولنا توجه 

مختلف تًماما، فالنظرة إىل الحداثة كما يقول أحدهم "إنما هي ابتكار للعبقرية األوروبية" - كأن أوروبا هي مركز العالم - أكرب خطر. وكأيّن بك 

تُعدُّ الحداثَة األوروبية، أو الغربية عاّمة، حداثًة كونيًة؛ ألن الحداثة ظاهرٌة كونيٌة، لكّنها بالنسبة إليك ظاهرة كونية غربية، والكوينُّ - إن كان 

ا فقط. ا فعاًل - ال يمكنه أن يكون غربيًّ كونيًّ

ا، وهو الدولة باملعنى الحديث  تقول كذلك: ليست هناك حداثة مبكرة. لو أخذنا فقط مظهرًا من مظاهر الحداثة، أنا اعتنيت به شخصيًّ

للكلمة Etat/State ، ظهرت هذه الكلمة يف القرن الثالث عرش، وتطورت شيًئا فشيًئا؛ ألن الحداثة ال تولد هكذا دفعًة واحدًة. عندما ننظر 

ًة إىل بناٍء سيايسٍّ  يف شمال أفريقيا مثاًل، يف املغرب؛ منذ القرن الثاين عرش، وجد الفاعلون السياسيون والفاعلون االجتماعيون الحاجة ماسَّ

دين بدرجٍة أساسيٍة. كلمة مخزن ال تزال موجودًة  جديٍد يخضع ملحتوى الدولة باملعنى الحديث للكلمة Etat، وهو املخزن، ظهر مع املوحِّ

ومستعملًة يف املغرب للداللة عىل الدولة العميقة، وهناك استنباط ملعنى كلمة مخزن للداللة عىل بناٍء سيايسٍّ من نوٍع جديٍد ال عالقة له 

بالخالفة أو بغريها مّما كان موجوًدا، بل هو تماًما مثل ما استنبط األوروبيون كلمة L'Etat للتعبري عن بناٍء سيايسٍّ جديد بمعنى حديث، 

الحداثة إًذا - عىل الرغم من أننا اقترصنا عىل هذا املثال فقط - ظهَرت يف العالم غرِي األورويب، قبل أوروبا، ولكّننا - يف الحقيقة - ال نحاور الذاتية 

املركزية األوروبية بذاتية مركزية مغاربية، بل ظهرت الدولة باملعنى الحديث للكلمة يف الصي قبل ظهورها يف املغرب العريب بكثري.

أحمد أبو شوك: سأوّجه مالحظتي وتعليقي إىل الدكتور سامر عكاش. أعتقد أّن الفرضّية التي انطلق منها تنفي وجود املركزية تماًما؛ 

ألنه أقرَّ بقضية الثقافة النسبية، ومن هذه الزاوية حاول أن ينظر إىل ظواهر الثقافة يف مواقع مختلفة، لكّن السؤال املحوري الذي طرحه - 

يف وجهة نظري - هو املرتبط بتموقع التاريخ العريب يف املنظومة العاملية، والفرضية األخرى التي يرى فيها أن اإلمعان يف التاريخ املحيل يقود 

إىل التهميش الذايت. بحسب قراءايت، طَرح هذه القضية أكرُث من مؤرخ، بمن فيهم األخ املنصوري؛ ففي قضية التحقيب تختلف األدبيات 

اإلسالمية، وكل االختالف مرتبط بالعصور الوسطى، لكننا نتفق عىل التاريخ القديم ومرحلة التاريخ الحديث. إذا حاولنا أن نضع التاريخ 

العريب أو اإلسالمي يف هذه املنظومة، يجب أن نجعل للعصور الوسطى وجهي بداًل من وجه واحد، الوجه الواحد يمثل التاريخ الظالمي أو 

فرتة الظالم يف أوروبا، لكن الوجه اآلخر أنها كانت فرتة العطاء واإلنتاج يف التاريخ العاملي. إذا استطعنا أن نموقع التاريخ العريب يف هذا اإلطار، 

نحتاج إىل منهج عاملي لقراءة اآلثار التي أحدثها التاريخ العريب خارج اإلطار العاملي. نحتاج إىل أن ننظر إىل املصطلحات بعمق؛ ألن قراءتك 

للحداثة تقودنا إىل الدولة العثمانية. لقد الحظُتها يف دراسات صدرت عن IRCICA، حاوَلْت أن تموقع الدولة العثمانية يف إطار التاريخ 

العاملي، أراها محاوالت جيدة، إال أن اإلشكالية املطروحة بعد قيام الدولة الُقْطرّية يف العالم العريب هي: كيف نضع منظورًا يمكن للعالم العريب 

فيه أن يكون جزًءا من املنظومة العاملية؟

سامر عكاش: أواًل، تحدثُت عن الحداثة املبكرة، ال عن الحداثة، وعن التحوالت الحداثية ال عن توصيفات الحداثة، ولهذه فرتة 

زمنية محددة، وتغريات مرصودة بالكامل. ولم أتحدث عّما جرى يف القرن 13، وال أريد أن أخرج عن السياق التاريخي للحداثة املبكرة، 

وال عن التغيريات املرصودة يف هذا التاريخ؛ فنحن ال نريد أن نموقع أنفسنا كما تفضل الدكتور، ولكننا نريد إعادة َصْوغ هذا التاريخ العاملي 

ا موجوًدا  لنحتل موقًعا رئيًسا فيه، وهو ما يحتاج إىل دراسات متخصصة يف مدارس التاريخ عن فرتة الحداثة املبكرة بوصفها مجااًل تخصصيًّ

يف كل العالم، لكنه ليس موجوًدا عندنا.

الثقايف  التاريخ  لقراءة  الشامل  الكتاب األخري  فأنا اشتغلت عليها يف  التي سنشتغل عليها بدورنا يف هذا املجال،  الطريق  أما  ثانًيا، 

ملدينة دمشق. املشكلة األساسية التي تواجهنا يف هذه العملية التي أملَح إليها الدكتور خالد زيادة هي موضوع األفكار، َصْوُغ التاريخ العاملي 

وتحوالت الحداثة قائمة عىل أساس أن أي تغيري مجتمعي عاملي يجب أن يكون قائًما عىل نوع من الوعي بهذا التغيري، ومن َثمَّ الكتابة يف 
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ا. لذلك؛  ا ال يصاحبه وعٌي اجتماعي ال ُيَعدُّ تغيريًا حداثيًّ هذا التغيري، فالتغيري أساًسا تغيري فكري، هكذا رُِصَد تاريُخ الحداثة. إّن تغيريًا اجتماعيًّ

نقضُت هذا املوضوع، وحاولُت أن أوضح يف هذا الكتاب أن التغيريات املجتمعية هي تغيريات األحوال وتغيريات األفكار.

من األمثلة عىل ذلك، يف النصف األّول من القرن 15 أقام شخصان من دمشق مرشوًعا تجارًيا مبتكرًا، هو بيع القهوة، وكانت القهوة يف بداية 

انتشارها، وهكذا ُفِتح أول مقهى يف دمشق، ثم نقال بيع القهوة إىل تركيا، وانترش رشبها، وبهذا ظهرت املقاهي يف املجتمعات الغربية والعربية عىل 

ا يف هيكلة املدينة، ويف العالقات االجتماعية، ويف تسطيح  ا جذريًّ نحو واسع، وغريت الرتكيبة املجتمعية كاملًة. انتشار القهوة كان تغيريًا مجتمعيًّ

الهرمية االجتماعية، ثم بدأ التنظرُي فيما بعد، أي أن التغيري االجتماعي عندما طرأ عىل املدينة، لم يحتج الناس إىل التنظري، ومن هنا حاولت أن 

أطرح مفهوم "الحداثة املتشابكة"؛ عىل أساس أن املشاركة العربية التي كانت سباقة يف تحوالت الحداثة، كانت يف األحوال وليس يف األفكار؛ لذلك 

ا، أما نحن فليس لدينا الوعي للتنظري لظاهرة انتشار القهوة مثاًل، وتأثريها يف املجتمعات، وتغيريها. اعتمد الغربّيون عىل األفكار موضوًعا أساسيًّ

فاطمة بنسليمان: سأجيب األستاذ نارص الدين سعيدوين عن سؤاله حول الهوية والجنسية التونسية، نعم، أنت عىل حق، ولكن 

مسألة الهوية كانت متداولًة يف النقاشات بعد الثورة، وُأعطَيْت شحنًة عاطفيًة، وشحنًة يمكن أن نقول إنها تاريخانية، أي أن كل إنسان 

يتكلم عن هويته كأنها يشء ثابت يف التاريخ، فهوية البعض بربرية، وهوية البعض اآلخر عربية إسالمية، إىل غري ذلك؛ لذا نظرُت إىل املسألة 

من باب آخر، واستعملُت لفظ "االنتماء" الذي هو "الجنسية" بدل "الهوية". صحيح أن الجنسية وضعية قانونية، أما بالنسبة إىل العالقة بي 

االنتماءات، فهذه فعاًل انتماءات قبل استعمار الجزائر وتونس، وكان لرصاع الواليتي العثمانيتي تأثريه يف بلورة االنتماءات يف الناحيتي. 

أّثرت العالقة بي السلطة الحاكمة يف تونس واملجال الرتايب البرشي يف مسألة االنتماء، وال سيما بعد تسطري الحدود بي الجزائر وتونس 

بداية القرن 17، وبينها وبي اإليالة يف طرابلس، وابتداًء من هذا التاريخ تركز همُّ الحكام يف تونس عىل املجال التابع لهم ضمن هذه الحدود، 

َن الُهويَّات القومية  وارتبط الرعايا يف الداخل بمركز الحكم الذي هو مدينة تونس، وقد درست هذا املوضوع، وهو يشبه - إىل حدٍّ كبري - تكوُّ

يف أمريكا الالتينية التي درسها أندرسون يف كتابه الجماعات املتخيلة.

عمار السمر: أوافق الدكتور سعيدوين تماًما، وأدرك أن املؤرخ يجب أال يلَج يف دراسة ما يجري اآلن؛ ألن هذا شأن العلوم السياسية، 

ونحن نعرف - منذ كنا طالًبا يف الجامعة - أنه يجب أن يكون قد مّر عىل املوضوع خمسون سنة؛ فليك نفهم ما يجري يف سورية مثاًل أو حتى 

يف الجزائر أو ليبيا أو لبنان، ال بّد أن نعود إىل بداية الدولة الحديثة، وهذا مىض عليه مئة عام.

كذلك إذا أردنا أن نتتبع ظاهرة العنف والعنف املضاد الذي يجري يف العراق، أو مسألة بناء الهوية الوطنية وتفتُّتها، ال بد أن نعود إىل 

الوراء، لكن من غري أن نبتعد كثريًا. ومثل هذا ُيِهمُّ الناس كثريًا، لكن حي أحاول أن أتكلم مع ناٍس استَقْوا معرفَتهم عن التاريخ غالًبا من 

مصادر شفهية، فهذا - كما قلت سابًقا - يفّرق أكرث مما يجّمع. يف لبنان - مثاًل - قبل خمس سنوات، فشلت لجنة يف وزارة الرتبية اللبنانية 

يف وضع مقرر للطالب لتدريس التاريخ الحديث، وقد شاهدُت هذه اللجنة عىل التلفزيون تعلن أنها فشلت يف وضع هذا املقرر، وكان هناك 

ربورتاج لّلجنة قامت فيه بلقاء بعض الطالب يف املدارس ويف الصفوف، وكذلك بعض املعلمات. سئلت إحدى املعلمات هذا السؤال:

لنفرض أن طالًبا سألك عن بشري الجميِّل، كيف ستجيبي؟

قالت: سألفُّ وأدور حتى ال أجيب؛ ألن اإلجابة عن هذا السؤال ربما تخلق مشكلة يف الصّف. إًذا، كيف ُيدرَّس التاريخ يف مدارس 

تابعة لطوائف وما إىل ذلك؟

عندنا يف سورية الوضع مختلف؛ فهناك مناهج قومية عربية، تشجع عىل الوطنية وأشياء كثرية، لكن بال نتيجة. عىل الرغم من ذلك، 

ا يف بناء الهوية، وبناء روح مشرتكة لألطفال وألبناء البلد، لكن هذه الهوية يجب أن تكون ثابتة وغري متناقضة مع  أرى أن التاريخ مهم جدًّ

الواقع، لذلك؛ الرجوع إىل املايض مهم من أجل العيش يف الحارض. وشكرًا.

إبراهيم القادري بوتشيش: أنا بدوري لدّي مالحظة، ربما أختلف فيها مع الدكتور نارص يف ما يتعلق بقضية املؤرخ واللحظة الراهنة، 

عندنا اآلن ما يسّمى بـ "التاريخ اللحظي"، وفيه يخّزن املؤرخ املعلومات حتى ال تتعرض للطمس والتشويه فيما بعد، وال يقوم بإصدار األحكام، 

بل ُترتك حتى تنضج القضّية، وتصبح األمور أكرث سهولة يف التناول ويف التحليل، أي أنه يوثِّق، لكن ال يكُتب حتى تظهر الحقائق جلّية.
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أجرى الحوار عبد الرحيم بنحادة.   *
أستاذ باحث، واملدير العلمي لإلصدارات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، مكتب بريوت، لبنان.   **

Research Professor and  Publication Manager of the Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut Office, Lebanon.

تســعى "مســارات" لتعرُّف ِســَر الباحثن العرب يف مجال الكتابة التاريخية، والكشــف عن خبايا عالقاتهم باملواضيع التي 
كرَّســوا لها أبحاثهم والصعوبات التي واجهوها، سواء كانت ماديًة، أو متعلقًة بالحصول عى مصادر الخب، أو ذات طبيعة 
منهاجية، كام تســعى للوقوف عى درجة اســتفادة هــؤالء الباحثن من املدارس التاريخية املعــارصة، وانفتاحهم عى 

العلوم االجتامعية األخرى.

يف هــذا العدد، نلتقي املؤرخ اللبنــاين وجيه كوثراين الذي ينقل لنا تجربته الخاصة مع علــم التاريخ وتعامله مع املادة 
التاريخية. ونتعرّف أسباب اهتاممه بتاريخ الشام يف العهد العثامين، وتاريخ األفكار، وقضايا الذاكرة والتاريخ.

كلامت مفتاحية: وجيه كوثراين، بالد الشام، تاريخ األفكار، الذاكرة الجمعية

Masarat (Arabic for "Trajectories") introduces Arab scholars who have made distinguished contributions through 
their historical writings, and reveals their relationships with their subjects as well as the material, methodological 
and practical difficulties they encountered. This section also reflects on the extent to which these researchers 
have benefited from contemporary historiographical schools of thought and their openness to the other social 
sciences. In this edition, Ostour introduces its readers to Lebanese historian Wajih Kawtharani, who discusses 
with readers of Ostour his experience of academic history and his approach to historical material. Kawtharani 
also uses Masarat to explain his fascination with the history of Greater Syria under Ottoman rule, the history of 
ideas, questions of (collective) memory and of historiography.

Keywords:  Wajih Kawtharani, Greater Syria, the History of Ideas, Collective Memory

حوار* مع املؤرخ اللبناين وجيه كوثراين**

أستاذ باحث ومدير اإلصدارات باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

A Conversation with Lebanese Historian Wajih Kawtharani

327



متـوز / يوليـو 2016العدد  4

328

1- عالقة الباحث وجيه كوثراين بالتاريخ؟ كيف فكرت يف ولوج حقل التاريخ؟ وما هي سياقات ذلك؟

عندما تستذكر ظرًفا كان له صريورة مستقبلية لم تكن لتتوقعها حي قمَت بخيار محدد يف ذاك الظرف، ال بد أن تفكر بما كان 

يحيط بقرار خيارك من مالبسات وحرية وقلق. فمن الضبابية، وربما التوهم أو خلط األزمنة، إذا قلُت اليوم، وبعد أكرث من خمسي عاًما، 

أي نصف قرن، أّن الهدف من اختياري اختصاص التاريخ يف اإلجازة هو أن أصبح مؤرًخا، أو أنني كنت محًبا للتاريخ فاخرتته. صدًقا ومن 

قبيل تصفية صور الذاكرة بما علق به من صور الحقة ومرتاكمة طوال عقود من العمل الدائم والتجارب املتالحقة، أقول إن اختياري 

الختصاص التاريخ يف أوائل ستينيات القرن املايض، كان مهنًيا من أجل الدخول يف مالك ُمدّريس التعليم الثانوي الرسمي. وبعد أن 

احرتت قلياًل بي الفلسفة والتاريخ، وتجاذبتني بصورة عابرة اختصاصات أخرى.

بالتغيري والتحرير والباحث عن  للتذكر أيًضا أن ستينيات القرن املايض، كانت سنوات رسيان األيديولوجيات لشباب حالم  لكن 

القومية  األيديولوجيات  كانت  باختصار،  االجتماعية.  والعدالة  واالشرتاكية  الوطني  التحرر  وحركات  الثورات  من  "ناجحة"  نماذج 

واليسارية )بغض النظر عن املواقف منها اليوم(، تشكل أطرًا وبيئات ثقافية تتداخل مع األطر والبيئات الجامعية والتعليمية، إذ كان 

بعض الشباب ال يكتفي بالدرس التاريخي الجامعي أو املدريس فقط، بل يسعى الكتساب معرفة مضافة من مراجع قومية وماركسية 

عىل اختالف اتجاهاتها وأماكنها. وهي أسلحة "جدل ثقايف سيايس"، لم تكن العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومن ضمنها التاريخ، بعيدة 

عن حلبته. يف هذا الظرف، كان "ولوج حقل التاريخ" بالنسبة يل محكوًما بمزيٍج من حالي من املمارسة والسياق الزمني: حال مهني، 

وهو تدريس مادة التاريخ، وحال أيديولوجي معريف: فهم الخلفيات التاريخية لظواهر حارضة ومعيشة. ولعّل اهتمامايت األوىل بالبحث، 

إجازة، يف  أو مذكرة  أو رسالة كفاءة  الخارج، كانت كتابات بصيغة مقالة  العليا يف  الدراسات  أتوجه إىل  أن  التاريخية قبل  بالكتابة  أي 

موضوعات ذات داللة وعالقة بذاك املزاج الثقايف وسياقه الذي أتحدث عنه، من مثل:

ӵӵ.الكتابة عن الجمعيات العربية يف أواخر العهد العثماين

ӵӵ.)1858 أو االنتفاضة الفالحية يف كرسوان )ثورة طانيوس شاهي

وواضح أّن دالالت املوضوعي:

ӵӵ.إبراز الفكرة القومية العربية املبكرة

ӵӵ.إبراز دور الرصاع الطبقي يف تاريخ لبنان

عىل كل حال، كانت هذه تمارين أوىل يف الكتابة التاريخية ما لبثت أن أعطتني دفًعا وزخًما للتفكري يف استكمال الدراسات العليا 

نحو الدكتوراه.

2- تابعــت تكوينك للدكتــوراه بني الجامعة الفرنســية والجامعة البلجيكية، فــام كانت ظروف هذا 

التوّجه، وهل سيكون لهذا التوجه ميزة عىل مستوى اإلنتاج والبحث مقارنة مبجايليك من الزمالء؟

ويف هذه املرة أيًضا لعبت ظروف شخصية يف قرار السفر إىل بلجيكا بهدف تحضري الدكتوراه يف "جامعة بروكسل الحرة". كانت 

املكتبة امللكية يف بروكسل، وزيارات إىل باريس ومكتباتها، أمكنَة "التكوين األكاديمي" لتحضري أطروحة بعنوان "الحركات االجتماعية 

والسياسية يف لبنان 1860 - 1920"، كان ذلك بإرشاف املسترشق البلجييك ارموند آبل. سنوات ثالث أنجزت خاللها األطروحة، لكن 

لألسف تويف األستاذ املرشف قبل املناقشة وتعذر إيجاد بديل يتبنى األطروحة يف جامعة بروكسل، فاضطررت إىل االنتقال إىل جامعة 
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باريس، وتسّجلت يف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا، التي كان يديرها آنذاك جاك لوغوف Jacques Le Goff، حيث قبلت األطروحة 

 ،Dominique Chevallier دومينك شفاليه ،Pierre Vilar كما هي - وناقشتها لجنة مؤلفة من املؤرخي الفرنسيي املعروفي: بيري فيالر -

وجاك كوالن يف جامعة باريس األوىل. هذه هي قصتي باختصار مع الدكتوراه املوّزعة همومها بي بروكسل وباريس.

والحقيقة أن استكمال "تكويني األكاديمي" وفًقا للمصطلح املستخدم يف السؤال املطروح، لم يكن حرًصا يف جامعة محّددة، ال 

بلجيكية وال فرنسية. ذلك أّن عميل مع األستاذ آبل كان حًرا، وكان آبل بدوره ينتمي إىل املدرسة التاريخية الفيلوجية الوضعانية، إال أنه 

لم يكن يتدخل إال نادرًا يف توجيهي حيث رسمت وحدي هيكلية األطروحة وفرضياتها وبحثت عن مصادرها ومراجعها.

أما إذا شئَت أن أتحدث عن املرجعيات األوىل لهذا التكوين، فالذاكرة اليوم تستحرض عدًدا مركًبا من املرجعيات التكوينية وهي ال 

تزال حارضة رصاحًة أو ضمًنا يف كتايب األول الذي أعدت صوغه باللغة العربية وصدرت طبعته األوىل يف عام 1976 بعنوان االتجاهات 

1974 التي  1920-1860، وهذا الكتاب كان النسخة العربية ألطروحة عام  االجتماعية والسياسية يف جبل لبنان واملرشق العريب 

نوقشت يف باريس األوىل.

أما أهم هذه املرجعيات فهي:

ӵӵ كتابات إن  القول  من  بد  وال  ودوغمائية،  ستالينية  قوالب  دون  ومن  وحرية  بمرونة  تستخدم  وضمنية،  )موضوعية(  ماركسية 

مكسيم رودنسون Maxime Rodinson كانت لها وقعها وتأثريها آنذاك.

ӵӵ اتجاهاتهم اختالف  عىل  العرب  النهضويي  كتابات  يف  مراجعها  تجد  وعروبية  إسالمية  إصالحية  بي  تراوح  عربية  نهضوية  نزعة 

العلمانية أو اإلسالمية.

ӵӵ محاولة مراجعة للتاريخ العثماين من زاوية نقدية للصورة النمطية التي سادت يف املرشق العريب، وذلك من خالل التعامل اإليجايب

و "املستفز" أيًضا مع مقولٍة انفرد فيها املؤرخ زين نور الدين زين يف الجامعة األمريكية يف بريوت، والتي تنظر إىل العهد العثماين نظرة 

مختلفة عن نظرة القوميي العرب. حتى حينه لم أكن بعد آنذاك قد تعّرفت بصورة مبارشة وكافية عىل كتابات املؤرخي الفرنسيي الكبار 

من مدرسة الحوليات. فقط كان كتاب دومنيك شفاليه مجتمع جبل لبنان إبان الثورة الصناعية يف أوروبا )صدر يف عام 1971، أي 

حي رشوعي بكتابة أطروحتي(، مرجًعا مهًما يف عميل وقد أفدت منه كثريًا، قبل أن أتعرف عليه وألتقي به يف لجنة املناقشة. وهو عىل 

كل حال، ليس بعيًدا يف أعماله عن توجهات مؤرخي الحوليات، ولعله كان النافذة األوىل التي أطللت من خاللها عىل مدرسة الحوليات.

وهنا أريد أن أشدد عىل أّن التكوين يبدأ وال ينتهي، يستمر باالغتناء من كل الروافد، ومن كل املدارس. ولذا تبدأ هنا بعد عام 1975 

)عام التحاقي بالجامعة اللبنانية مدرًسا( وبعد نرش أطروحتي: االتجاهات االجتماعية - السياسية )1976(، محطة جديدة يف مسار تكويٍن 

مزدوج: انتاًجا وقراءًة واطالًعا.

الخالصة أن الجامعة، ال البلجيكية وال الفرنسية، وال قبل هذا اللبنانية، أدت دورًا مؤسسًيا )باملعنى املؤسيس األكاديمي النظامي 

كـ Discipline(، يف تكويني. األصح القول إّن املدرسة الفرنسية أو ما أضحى يسمى "التاريخ الجديد" هو اإلطار الذي تفاعلت معه، 

وكان كتاب Faire de l'histoire الصادر يف عام 1974 يف باريس، والذي اصطحبته معي إىل لبنان، مرجًعا، تعّلمت منه الكثري وال سيما 

املنهج املتداخل أو العابر لالختصاصات.
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3- كيف رصفت هذا التكوين عىل مستوى الدرس التاريخي بالجامعة اللبنانية؟

درّست يف الجامعة اللبنانية يف الفرتة املمتدة بي عامي 1975 و2005، وبصورة متواصلة، بداية يف معهد العلوم االجتماعية درّست 

مقرر التاريخ االجتماعي للبنان والبالد العربية، ثم تفّرغت كلًيا للتدريس يف قسم التاريخ يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. املقررات 

العرب الحديث، منهجية البحث  العثمانية، تاريخ  الدولة  العرب،  التاريخ واملؤرخون  التالية:  أو تنّوعت بي املواد  التي درّستها تناوبت 

وسمينار  وأطروحات  رسائل  عىل  اإلرشاف  يف  عميل  ساعات  انحرصت  حي  العليا  للدراسات  تفّرغت  األخرية  السنوات  ويف  التاريخي، 

"منهجية البحث التاريخي".

هذا عىل املستوى الرسمي، أما بالنسبة إىل عالقتي العلمية والبحثية مع أطر الجامعة اللبنانية، يف الكلية والقسم األكاديمي )أي 

قسم التاريخ(، فأقول رصاحة غنها كانت عالقة زمالة وصداقة، ال عالقة ما يسمى يف األكاديميات "عالقة بوسط علمي"، أي عالقة 

تفاعل وتداول أفكار وتجارب وخربات. وكان لدخول لبنان يف حرب أهلية طالت وامتدت عىل مدى 15 سنة متواصلة )1975 - 1990(، 

تأثري سلبي يف اإلدارة الجامعية ويف الثقافة ويف الذهنيات والعقليات والعالقات االجتماعية التي دخلت هي األخرى يف زواريب الزبائنية 

السياسية واألحزاب الطائفية النافذة، وال سيما يف الكليات املفتوحة، حيث ال يخضع الطاّلب ملباراة دخول أو اصطفاء )وال سيما يف معهد 

العلوم االجتماعية وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية(. وبقي أن نستثني عدًدا قلياًل من األساتذة الجديي، ومن الطاّلب املجتهدين الذين 

كانوا ينتجون ويجدون، وقد برز بعضهم يف مجال البحث. كان هذا الوسط القليل العدد، هو املجال الذي تستطيع فيه أن "ترصف 

رصيدك" فيه عىل حد تعبري السؤال، أي أن يجري خالله التداول يف سمينارات أو محارضات أو مقاالت، ويف كثري من األحيان كان يتم 

ذلك من خارج الجامعة، عرب نواٍد، وعرب دور نرش، وعرب صحف رصينة أفردت بي صفحاتها زاوية للثقافة واملقالة العلمية.

هذا يعني باختصار أّن التداول الفكري والقراءة والحوار، أي عملية اإلرسال والتلقي والتفاعل، كانت تجري عموًما خارج أطر 

لبنان،  نسبًيا يف  إطار مجتمع مدين ظل صامًدا  املتخصص، أي يف  أو  املختص  باملعنى  العام، ال  باملعنى  أوساط مثقفي  الجامعة، ويف 

وكان له صدى أو امتداد يف البالد العربية لدى قّرائها، ومثقفيها وكّتابها وباحثيها وأكاديمييها، وتأيت الندوات واملؤتمرات العربية لتعزز 

هذا التداول، وال بد من االعرتاف أن ما ذكرته )الندوات واملؤتمرات كما الكتاب والصحف( كان لها دور محمود يف "تعريفي" ونرش 

أفكاري عربًيا.

4- ركزتم يف دراساتكم األوىل عىل الشام يف العهد العثامين. ما هي، يف نظركم، السامت 

 العامة للوجود العثامين يف بالد الشام بخاصة، والبالد العربية عىل وجه العموم؟ 

ما الذي دفعكم إىل العناية بتاريخ الشام يف العهد العثامين؟ هل هو أثر املدرسة الفرنسية؟

الثانية حول  الكبري)1)، وأطروحتي  لبنان  املترصفية إىل دولة  بدًءا من  للبنان،  التاريخي  التكوين  نعم كانت أطروحتي األوىل عن 

السلطة واملجتمع والعمل السيايس العريب يف سورية العثمانية)2). وكنت قبل ذلك نرشت دراسة قراءة تحليلية لوثائق األرشيف الفرنيس 

)الدبلومايس بصورة خاصة( املتعلقة بموضوع "بالد الشام: االقتصاد والسكان والسياسة الفرنسية يف مطالع القرن العرشين".

1  وهي األطروحة التي نوقشت يف باريس، ونرشت بالعربية )بترصف ككتاب( بعنوان االتجاهات االجتماعية السياسية يف جبل لبنان واملرشق العريب، عام 1976.

2  صدرت بعنوان السلطة واملجتمع والعمل السيايس: معطيات من تاريخ الوالية العثمانية يف بالد الشام، عام 1982، وأصدر الطبعة الثالثة منها، منقحة ومزيدة، 

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسيات، عام 2013.
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مسـارات
حوار مع املؤرخ اللبناين وجيه كوثراين

أستاذ باحث ومدير اإلصدارات باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

هذا ما يتعلق ببالد الشام. واملالحظ أن مركزية النظر والبحث يف هذا املوضوع تنصب بشكل أسايس عىل التاريخ للتحواّلت الجارية 

يف البنى االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية والفكرية خالل فرتة انتقالية حرجة وصعبة وغنية بالتحوالت، أي أن ثمة حالة 

أو حاالت انتقالية من بنى دولة سلطانية تقوم عىل وسائط سلطة )عصبيات وأعيان ومشايخ وأمراء محليي وملل( إىل دولة تنظيمات، 

أو مملكة دستورية، وصواًل إىل امتناع هذا االنتقال وتعرثه، ومن ثّم، تحوله إىل ميدان رصاع دويل ومشاريع اقتسام وحركات مطلبية 

محلية إلدارات دول جديدة أو مشاريع دول يف إطار سياسات مناطق النفوذ والحمايات واالنتدابات )مرحلة السنوات العرشين األخرية 

من عمر الدولة العثمانية(، أي أن اهتمامي انصب عىل فهم أزمة السلطات املحلية )يف بالد الشام(، وأزمة التنظيمات، ومسائل امللل 

العثمانية ومجتمعاتها، بل  بالدولة  أّدعي اختصاًصا دقيًقا  أنني ال  باملسألة الرشقية. وهذا يعني  آنذاك  واالمتيازات، وخلفيات ما سمي 

أركز عىل التأريخ لكيفيات التحّول من صيغة الدولة السلطانية يف التاريخ اإلسالمي، ونموذجها هنا السلطنة العثمانية، وآلية اشتغال 

الثقافية والسياسية واالجتماعية  للبنى  الغريب  التأريخ لكيفية االخرتاق  باملركز، وكذلك  السلطات املحلية فيها يف إطار عالقة األطراف 

واالقتصادية ورسم السياسات حيالها. وهذا يعني أيًضا أن ال دخل للمدرسة الفرنسية يف اختيار هذا املوضوع، ألنه، وكما أسلفت يف 

مقدمة هذا الحوار، كانت االهتمامات واألسئلة املعرفية املتعلقة بالدولة والسلطة واملجتمع، وكيفية حصول التحواّلت وأشكالها وآلياتها 

وقوانينها، تشغلني وتشغل جييل قبل ذلك ومن مواقع متعددة أيديولوجية وسياسية ولكن يف إطار منهجيات وعلوم متعددة أيًضا: فلسفية 

أو اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية )أي أنها مسائل مطروحة عاملًيا وال سيما يف العالم الثالث يف حقول العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

ومناهجها(. وهنا أعتقد أنه كان للمدرسة الفرنسية املتمثلة بأطروحات التاريخ الجديد، تأثري، وهو تأثري يتناول املفاهيم واملنهج وليس 

املوضوع أو االختيار أو االستنتاج، كما أنه كان للدراسات العاملثالية تأثري يف املوضوع، وربما يف املنهج.

5- كيف تقيّمون األعامل الفرنسية لتاريخ الشام يف العهد العثامين؟

بتاريخ  تتعلق  ال  وهذه  عامة(،  )كثقافة  ضمنية  بصورة  أو  مبارشة  اعتمدتها  التي  املراجع  عداد  يف  دورًا  الفرنسية  األعمال  أدت 

بالد الشام وحدها، أو بالتاريخ العثماين وحده، سبق أن أرشت إىل دراسات شفاليه ومكسيم رودنسون، وأضيف دراسات جاك بريك، 

 ،Jean  Sauvaget وسوفاجيه ،Louis Massignon وماسنيون ،Claude Cahen وكلود كاهي ،Maurice Lombard وموريس لومبار

ومانرتان Robert Mantran وريمون وبروديل Fernand Braudel وميكل وغريهم، األمر لم يكن يتعلق فقط بالتأريخ لبالد الشام أو 

العهد العثماين، بل باالستفادة منها، كمراجع إذا احتاج األمر هذا، أو كمنهج وطريقة يف التفكري والتحليل والرأي، وهذا أمر يحتاجه 

الباحث ال من زاوية التخصص الدقيق بالرضورة، بل من زاوية أوسع؛ من زاوية النظر الشمويل والتاريخ الرتكيبي )العريب واإلسالمي 

واملتوسطي العاملي( والذي من دونه، يضيع التاريخ الجزيئ )Microhistory( يف زواريب ال مخارج لها، مقفلة أو أنها ال تقول شيًئا ذا 

ا يف سياق التاريخ الطويل أو الشامل والرتكيبي،  معنى يف سياق التأريخ املجزأ؛ إذ إن الجزيئ ال يكتسب معنى إال إذا جاء مفهوًما ومفرّسً

وهذا هو املنهج الذي أحبذه وأحاول ممارسته.

6- وأنتم تشتغلون عىل تاريخ الشام يف العهد العثامين، هل كنتم تستشعرون رضورة العودة 

إىل الوثائق العثامنية؟

الطابو والسالنامات والفرمانات، فال  العثماين، كدفاتر  العهد  التي كتبت يف  الرتكية  الوثائق  العثمانية،  بالوثائق  إذا كان املقصود 

شك يف أنها كانت تقّدم معطيات مفيدة ورضورية لدراسة األسعار والديموغرافيا والتوزع السكاين الطائفي، ونظام الرضائب والجباية، 

لكن هذه املعطيات كنت أجدها يف كتب متخصصة وموثوقة، ككتابات املؤرخي األتراك خليل إينالجك، وخليل ساحيل أوغلو... ولدى 

بعض املؤرخي العرب كمحمد عدنان البخيت، عىل أن ما سمي الوثائق العثمانية ال تقترص عىل ما كتب بالرتكية القديمة، فإن ما كتب 
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سري  من  كتب  وما  معيشة،  اجتماعية  مشاكل  حيال  املحيل  القايض  اتخذها  ألحكام  محارض  وهي  الرشعية  املحاكم  كوثائق  بالعربية 

املبارش عن  بتعبريها  ولعّلها  أيًضا وثائق عثمانية  لها، أعتربها  نؤرخ  التي  للمراحل  العائدة  وتراجم، ككتب األعيان واألخبار واملذكرات 

األهيل واملحيل، هي أكرث "صدقية" أو أكرث تعبريًا )كمعطى تاريخي( من األرقام واإلحصاءات التي تحملها الوثائق العثمانية الرسمية. 

تلك الوثائق األهلية أفادتني كثريًا يف فهم طبيعة السلطات املحلية ومراتبها االجتماعية وعالقتها بالهرم السلطوي العثماين، فضاًل عن 

تعبريها عن األفكار والذهنيات.

بل وملا كنت اشتغل عىل مواقع التقاطع بي األهيل املحيل والوافد األجنبي، وأقصد بالوافد األجنبي )السياسات الدولية، والقناصل 

الدبلوماسية  الوثائق  فإن  وغريها(،  الحديد  وسكك  واملرافئ  واملشاريع  والخرباء  واإلرساليات  األجنبية،  والرساميل  األجنبية  والسلطة 

أو  )استيعاًبا  التقاطع  أشكال  تكشف  ألنها  بل  املعيارية،  آلرائها  ال  نفسها،  باألهمية  تأيت  والخرباء(،  والقناصل  السفراء  )مراسالت 

ممانعًة أو تحواًّل مع التعبريات املحلية(. وقد أفدت منها كثريًا يف كتايب: "بالد الشام، السكان واالقتصاد والسياسة الفرنسية(، وتجدر 

لوزارة  القدس  اعتماًدا عىل مراسالت قنصل  الصهيونية وفرنسا،  الثالثة األخرية فصاًل عن  الطبعة  أنني أضفت عليه يف  اإلشارة إىل 

الخارجية الفرنسية.

7- كيف تم التحول من االهتامم بتاريخ الشام إىل العناية بتاريخ األفكار وقضايا الذاكرة والتاريخ؟

الواقع أنني أثناء اشتغايل عىل التاريخ االجتماعي - السيايس ومن خالل العودة إىل الوثائق واملصادر التي تقدم معطيات لفهم مسار 

األحداث ومواقف الفئات االجتماعية سواء كانت هذه األخرية طبقات أو طوائف، أو أعياًنا وزعماء أفراًدا، كنت أستشعر الرضورة للتأريخ 

لحيٍز أو مستوى من الوقائع، هي "وقائع الفكر" التي تعرب عن اتجاهات رأي أو برامج، أو تحمل خطاًبا ذا رسالة لرأي عام أو جمهور، 

التخاذ موقف أو للتأثري يف رأي، وهذا حيز مّثله مفكرون وكّتاب وعرّبت عنه مجاّلت ذات اتجاهات ومناهج ورؤى. وعند هذا املستوى 

من التمييز بي الواقعة الفكرية والواقعة الحدثية. كنت أستشعر مفارقًة أو تفاوًتا بي نمطي من الكتابة: كتابة املؤرخ الغارق يف توصيف 

الوقائع وتصنيفها بمعزل عن سياقات الحدث املصريي وتأثرياته التي قد تبّدل وتغري يف املراحل التاريخية وتحدد انعطافات أو انقطاعات 

ما بي املراحل من جهة، وبي ما يكتبه "الفيلسوف" أو عالم السياسة الغارق يف األفكار أو يف املواقف بمعزل عن سياقاتها التاريخية 

التي تفرّسها وتفرس تغرياتها.

الربط بي  أو منهجي لرضورة  أويل  إبستمولوجي  املعرفة، وعي  وفًقا ملصطلحات علم  - هو  السؤال  ملفردة  وفًقا   - هذا االستشعار 

املستويي أو بي الحيزين، حيز الحدث وحيز الفكر. هذا الوعي أدركته لحظة اشتغايل عىل مقاالت رشيد رضا يف املنار عام 1979، أي يف 

الوقت نفسه الذي كنت أشتغل فيه عىل كتاب بالد الشام من خالل الوثائق الفرنسية، ذلك أن التحواّلت الراديكالية يف مواقف رشيد 

رضا من تأييد جمعية االتحاد والرتقي بي أعوام 1908 و1911، إىل النقمة عىل الحزب وسياسته بعد عام 1913، إىل تأييد ثورة الرشيف 

حسي، إىل التخيل عن هذا األخري، ثم تأييد تنصيب فيصل ملًكا عىل سورية، إىل البحث عن خالفة ضائعة يف عام 1922، وصواًل إىل 

تأييد عبد العزيز بن سعود والتخيل عن الهاشميي نهائًيا يف عام 1925؛ كل هذه التحوالت وخالل سنوات )نحو 15 سنة(، هي تحوالت 

درامية ال يمكن فهمها لدى ناشط وكاتب وفقيه، كرشيد رضا، باملزاجية أو التبّدل أو االنتهازية كما يخيل لباحث يف الفكر يعالجه معزواًل 

عن سياقاته التاريخية، وكما حصل ويحصل عادًة. لقد صدر كتايب مختارات سياسية من مجلة املنار مع مقدمة عن رشيد رضا يف عام 

1979، ألبّي أن وراء تحواّلت رشيد رضا الفكرية، تحواّلت يف األحداث، راديكالية ومصريية ومن شأنها تغيري خرائط ورسم خرائط، 

وزوال دول وإحداث دول؛ فكان من الطبيعي أن تحدث هذه التحوالت املوضوعية تحواّلت يف فكر كاتب وفقيه وناشط سيايس ورئيس 

تحرير مجلة إسالمية رافقت كل هذه األحداث. إًذا، كان اهتمامي مبكرًا بتاريخ األفكار السياسية، ولم ينقطع هذا االهتمام، فاملوضوع 
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نفسه عدت له موسًعا يف كتاب الدولة والخالفة يف الخطاب العريب إبان الثورة الكمالية يف تركيا، رشيد رضا، عيل عبد الرازق، عبد 

الرحمن الشهبندر )1996(، مع إعادة نرش لوثيقة أنقرة يف التفريق بي الخالفة والسلطنة والتي كانت خطوة ممهدة إللغاء الخالفة يف 

عام 1924 )عنوان الوثيقة: الخالفة وسلطة األمة(.

قراءة  لها  الحافز  كان  إتنولوجية،  بقراءات  اهتمامي  خالل  من  وذلك  متدرًجا،  فجاء  والتاريخ،  الذاكرة  بقضايا  اهتمامي  أما 

لفي سرتاوس Claude Lévi-Strauss يف مجموعة مقاالته عن اإلتنولوجيا والتاريخ يف األنرثوبولوجيا البنيوية )1 و 2(، ونقده للتاريخانية 

وحواره الضمني مع بروديل الذي حاول أن يخرج البحث التاريخي من التاريخانية ويصالح األنرثوبولوجيا من خالل نظريته يف اختالف 

وتائر الرسعة يف الزمن التاريخي والتأريخ للمدد الطويلة. بهذا تحتل األفكار وكذلك الذاكرة - وهنا الحديث عن الذاكرة الجماعية - 

نصاب الزمن الطويل، أو الزمن االجتماعي البطيء التغري. وكل هذا يطرح إشكاليات تصّدى لها جاك لوغوف يف كتابه الذاكرة والتاريخ.

أما بالنسبة إىل اشتغايل عىل هذا املوضوع، فقد اكتشفت أن العديد من النصوص التاريخية العربية وإن اتخذت شكل األسلوب 

العلمي من توثيق وتبويب، لدى املؤرخ املحرتف، تظل تحمل صورًا من الذاكرة، صحيحًة أو مشّوهًة، أو مزينًة، وهي غالًبا ما تقع يف آفة 

اإلسقاطات الزمنية وخلط األزمنة، وقد عالجت بعض املوضوعات من هذا القبيل، أواًل يف كتاب الخطاب السيايس والتاريخ )1984(، 

إذ درست نماذج من الكتابات التاريخية اللبنانية الطائفية، أي الصادرة عن مؤرخي طوائف لتبيان الحيز األيديولوجي - السيايس يف 

تصورات مايض الطوائف اللبنانية، وهي تصورات ذاكرة قيد اإلنشاء بفعل الضغوط السياسية. وقد أعدت صوغ هذه املقالة مع إضافات 

وتجديد يف كراس مستقل)3). وثانًيا يف كتاب الذاكرة والتاريخ - القرن العرشون الطويل )1995(؛ إذ حّللت بعض املقاربات التي تخلط 

بي مفردات الذاكرة املوروثة من زمن، ووقائع التاريخ وسياقاته املنتسبة أو الحادثة يف زمن آخر. وأخذت مثااًل عىل ذلك: حروب املتوسط 

والحروب الكولونيالية حيث تستخدم تعابري صليبية وجهاد من فعل وطأة الذاكرة، أما التأريخ ملسارات املصالح والسياسات ومحدداتها 

فيجري يف حّيز آخر.

8- الفقيه والسلطان من أهم الكتب/ العالمات يف تاريخ اإلنتاج التاريخي العريب سيام أنه تناول 

موضوًعا يهم العرب راهًنا؛ أي العالقة بني إيران وتركيا، ما هي خلفيات ودوافع هذا التأليف؟

جاء هذا الكتاب يف سياق الجدل الثقايف يف مرحلة ما بعد الثورة اإلسالمية يف إيران، جدل أثري حول مقولة والية الفقيه العامة 

التي أطلقها اإلمام الخميني؛ إذ أثارت بدورها لغًطا اختلط بأيديولوجيات وتفسريات تربيرية انخرط فيها املثقفون العرب بمعرفة أو بغري 

معرفة. وملّا كنت سابًقا قد اشتغلت عىل مفهوم السلطة يف الدولة العثمانية وتحديًدا عىل تجلياتها يف لبنان ووالية سورية، وعىل خلفياتها 

املندرجة يف مفاهيم الدولة وسلطاتها يف التاريخ اإلسالمي )وال سيما بدًءا من العرصين البويهي الفاريس والسلجوقي الرتيك(، فقد دفعني 

كل هذا للقيام بهذه املقارنة، بي نموذجي من الحكم السلطاين، النموذج العثماين والنموذج اإليراين )الصفوي بشكل خاص(، ففي 

هذين النموذجي عالقة تقوم بي الفقيه والسلطان أو الشاه. فما طبيعة هذه العالقة بي الطرفي، وهل ثمة تشابه أو تمايز أو اختالف 

بي التجربة العثمانية )السنية( من جهة، والتجربة الصفوية )الشيعية( من جهة أخرى. هذا السؤال يمثل إشكالية البحث الذي حاولت 

أن أقدم إجابات أولية عنه. أول اإلجابات املعالجة يف الكتاب، التشابه الكبري بي التجربتي، وهو تشابه يقع يف طبيعة املؤسسة الدينية 

ووظيفتها التي لحظتها هيكلية الحكم يف الدولتي. مع فارق أسايس هو بقاء قطاع من فقهاء الشيعة خارج هذه املؤسسة، قابعي يف 

3  صدر مؤخرًا بعنوان، الدولة والطوائف يف كتابات تاريخية لبنانية، من لبنان امللجأ إىل لبنان املأزق )الدوحة/ بريوت: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2015(.
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حوزاتهم الدينية )كحوزة النجف( مستقلي عن الشاه أو السلطان، وناسجي عالقاتهم مع جمهورهم الشيعي عىل قاعدة عالقة مرجع 

التقليد بمقلديه. وهذه الخلفية التاريخية التي حاولُت درسها من خالل املصادر )كتب الفقهاء والرتاجم بصورة خاصة( تبي التايل:

ӵӵ أن تشابه التجربتي يعود إىل وحدة مرجعيتهما التاريخية املتمثلة لدى الطرفي يف املرجعية اإلدارية والثقافة السياسية الفارسية

الواحدة واملشرتكة.

ӵӵ أن آلية اشتغال الفقه )كأحكام وفتاوى رشعية(، ويف حال تحّوله إىل فقه سلطاين، هي واحدة لدى الطرفي، بل لدى كل األطراف

الفارسية والرتكية والعربية. وهذا ما يفتح النقاش ال عىل والية الفقيه اإليرانية فحسب، بل عىل طبيعة العالقة بي الدولة والدين أيًضا، 

سواء لدى الدولة التي تعتمد الرشيعة، أو األحزاب اإلسالمية السياسية التي تطمح إىل الحكم باسم اإلسالم.

9-  يسلط كتابكم "تأريخ التاريخ" الضوء عىل املدارس واملناهج، ويعتني بتطور الكتابة التاريخية 

 العربيــة املعارصة من خالل دراســة بعض النــامذج. ما هــو تقييمكم للبحــث التاريخي العريب

 يف الزمن الراهن؟ وهل ترون رضورة لالســتفادة من إنجازات مدرســة الحوليــات والتاريخ الجديد،

ال سيام أنكم تخصصون فصاًل عن هذا املوضوع يف كتابكم؟

نواته كتاًبا  تباًعا، كانت  أعّدت  الكتابات  2012، وكما تشري مقدمته، هو مجموعة من  الصادر يف عام  الكتاب  أّن هذا  الحقيقة 

مخترًصا عنوانه "مدخل إىل علم التاريخ"، وضع ككتاب مرجع تدرييس ملقرر اعتمد ليكون مادة مشرتكة يف كل أقسام العلوم اإلنسانية 

يف كلية اآلداب يف الجامعة اللبنانية لتكريس املنهج التاريخي كمنهج أسايس يف العلوم اإلنسانية األخرى، عندما بدأت الجامعة اللبنانية 

تجدد وتحّدث مناهجها )مبدئًيا(، بدًءا من عام 2000. بعد ذلك، وّسعت هذه "النواة" وأضفت لها كتابات تناولت بالعرض والنقد نماذج 

من كتابات تاريخية توزعت عىل أجيال من املؤرخي والباحثي العرب، أساتذة من الجيل األول: أسد رستم، قسطنطي زريق، نقوال 

زيادة، زين نور الدين زين، ومساهمات معارصة كنماذج ألنماط من الكتابة: التاريخ املفهومي، التاريخ - املسألة، التاريخ والفلسفة.

وأهّم ما يمكن أن يؤديه هذا الكتاب من دور وهدف، هو الدعوة لالطالع عىل مسارات البحث التاريخي العريب عرب مراحله حتى 

اليوم وعرب دارسيه أيًضا، علًما أن الرثوة التأريخية العربية كنز لم ينضب، بل إّن بعض حقوله لم تكتشف ولم تستخدم ولم تستثمر 

موصل  رشط  آلياتها،  تحقيق  يف  هي  مكّملة،  دعوة  ثمة  أن  كما  ومخطوطات.  كمصادر  وأيًضا  ومجاالت،  كموضوعات  ينبغي،  كما 

لهذا االستثمار، وهي اإلحاطة بمدارس البحث التاريخي الحديث يف الغرب وتحواّلتها وعالقتها بمدارس البحث يف العلوم اإلنسانية 

أو املتداخلة يف املعرفة اإلنسانية. الكتاب يحاول أن يعّرف بهذه  العابرة،  املناهج  واالجتماعية األخرى، أي اإلملام بما أضحى يسمى 

من  بد  وال  هذا  املدارس.  من  وغريها  الحوليات  ملدرسة  املدارس،  لكل  وأعمق  وأغنى  أبعد  هو  ما  ولوج  عىل  ويحّفز  والقضايا،  األمور 

االعرتاف أن الكتاب ال يّدعي تغطية لكل املدارس، كما أنه ال يّدعي أن يغطي ساحات الكتابة التاريخية العربية كلها، يف أقطارها أو 

أعالمها. فهذه التغطية تحتاج يف رأيي إىل مرشوع جماعي أي فريق عمل من الباحثي يتوزعون بي مهمات بحث ويف إطار مخطط 

مدروس ومنّسق.

لسُت يف موقع يسمح يل بتقييم عادل وشامل لإلنتاج التاريخي العريب، ولكن من خالل قراءايت والتي هي جزئية بالطبع، ومن 

املؤتمر  إعداد  السياسات، وإرشايف عىل  العريب لألبحاث ودراسة  املركز  التي ترد إىل قسم اإلصدارات يف  للمخطوطات  خالل متابعتي 



335

مسـارات
حوار مع املؤرخ اللبناين وجيه كوثراين

أستاذ باحث ومدير اإلصدارات باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

السنوي للدراسات التاريخية الذي ُينظمه املركز )وقد أنجزنا حتى اآلن ثالثة مؤتمرات ونحن بصدد اإلعداد للمؤتمر الرابع)4)(، تكّونت 

ويطرح موضوعات جديدة ويف حقول جديدة  الحديثة  املدارس  مناهج  بنجاح  يلج  بدأ  الشاب  العريب  الباحث  أن  أولية هي  لدي فكرة 

الباحثي الشباب يف بالد املغاربة أكرث مما تالحظ يف  العاملي الجديد، وُتالَحظ هذه االنعطافة اإليجابية لدى  التاريخ  تندرج يف حقول 

املرشق. كذلك، فإن التأريخ للحدث - الذي شابته يف مرحلة الرتكيز عىل التاريخ االجتماعي عىل املدى الطويل والشامل أو الرتكيبي بعض 

الشوائب ونقاط الضعف - بدأ مع التأريخ للثورات العربية يسرتجع مكانة ملحوظة ولكن بمنهجية جديدة، هي منهجية التأريخ املبارش أو 

التأريخ للحارض، وهي منهجية تتجاوز الوصفية واالنحباس بالحدث السيايس كما كان سابًقا أو اتباع النمط الصحايف، وإنما يتم التأريخ 

للحدث الراهن يف سياقه التاريخي ويف أبعاده الشاملة املركبة. وال بد هنا من التنويه بالدراسات العديدة التي أصدرها املركز يف موضوع 

الثورات العربية، والتي تعترب مراجع أساسية يف باب التأريخ للحدث الراهن )تاريخ الحارض(.

لكن يل كلمة حول بعض أطروحات الدكتوراه العربية، وكذلك رسائل املاجستري، ويصل منها إىل املركز - بهدف النرش - العرشات، 

الكمية  الدراسة  عىل  مقصورة  أبحاث  تمارين  تصبح  لتكاد  حتى   ،)Micro( الجزيئ  البحث  أو  الجزيئ،  التاريخ  يف  تنغمس  أنها  وهي 

فهم  أو  املعريف  الرتاكم  يف  وظيفة  أو  معنى  ذات  تجعلها  أبعاد  أو  مفاهيم،  أو  أطر  أو  بسياقات  ربطها  دون  ومن  الوصفية،  الدراسة  أو 

املسائل الكلية.

11-  تنظمون سنويًا مؤمترًا للدراسات التاريخية العربية. ما هي انتظاراتكم من هذه املؤمترات؟

مؤتمر الدراسات التاريخية السنوي، جزء ال يتجزأ من منظومة املؤتمرات والندوات األخرى التي ينظمها املركز العريب لألبحاث 

سنوًيا، والتي تنتظم يف الهدف املركزي واملحوري للمرشوع الحضاري الذي يحمله املركز كهدف ورؤية، وهو تشجيع البحث يف العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية واالنخراط فيه )أي يف البحث(. والكثري من هذه األفكار أطلقها املدير العام للمركز الدكتور عزمي بشارة، وانتظمت 

يف آليات عمل ناجحة عرب مسؤولي حّددوا لها بدورهم أهداًفا مرحلية وعملية انطالًقا من دراسة واقع األشياء وتلمس الحاجات وملء 

النواقص والدفع إىل األمام يف األفكار وتطوير اآلليات.

بالنسبة إىل مؤتمر الدراسات التاريخية، خيار املوضوع يخضع لتلُمس نقٍص ما يف اإلنتاج حوله، كما كان الحال بالنسبة إىل املؤتمر 

األول حي اختري له موضوع "التاريخ الشفوي: املفاهيم والحقل واملناهج" أو مناسبة مئوية أو استذكار لحدث كان منطلًقا لطور أو أطوار 

يف التاريخ، كما كان حال مؤتمر مئة عام عىل الحرب العاملية األوىل )الثاين(، أو أنه استشعار )إبستمولوجي( برضورة ممارسة نقد إلنتاج 

عريب )مأزوم( أضحى من الرضوري تجاوزه، وكما هو حال املؤتمر الثالث "التأريخ العريب وتاريخ العرب: كيف كتب وكيف ُيكتب؟".

ماذا ننتظر من هذه املؤتمرات؟

من خالل تجربة سنوات ثالث، أول محصلة هو رصيد التعارف بي املؤرخي العرب، من كل األعمار ومن كل األقطار )يشارك يف 

كل مؤتمر نحو خمسي مؤرًخا من خارج لبنان(. لكن األهم يقع يف ما يخطط له يف اإلعداد، بدًءا من الورقة الخلفية التي تكتب بعناية 

إىل الدعوات، وصواًل إىل التحكيم وانتقاء األوراق، ومن خالل هذا الجهد الهادف، ننتظر:

ӵӵ مزيًدا من اكتشاف الكفاءات العربية الواعدة يف اإلنتاج التاريخي العريب. ويف هذا الصدد، يمكن التأكد من ذلك عرب األبحاث الجيدة

التي نرشت يف مجلدات املؤتمرات التي انعقدت، وهي تصدر تباًعا عن املركز.

4  العرب: من مرج دابق إىل سايكس - بيكو 1516 - 1916: تحوالت السلطة واملجتمع.
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ӵӵ.مزيًدا من تعميق الرؤية واالطالع عىل ما يقوم به املؤرخون العرب يف جامعاتهم وأماكن وجودهم، وممارسة النقد املتبادل عرب النقاش

ӵӵ.تطوير البحث يف حقول التاريخ العريب من خالل إخضاع أوراق املؤتمر للتحكيم والتوجيه

ӵӵ تحويل املؤتمر إىل مؤسسة علمية يف البحث التاريخي تجمع وتؤطر املؤرخي العرب يف لقاءات سنوية، وتنرش أبحاثهم يف مؤلفات

مشرتكة لتكون مراجع يف موضوعات متخصصة.

21- أنتم من املؤسسني ملجلة أسطور، كيف تنظرون إىل هذا املرشوع؟

الحقيقة أنني اقرتحت فقط اسم أسطور للمجلة التاريخية وكان قد اقرتح فكرتها ومرشوعها يف األساس الدكتور عزمي بشارة، كما 

أنني قّدمت بعض األفكار يف بيانها األول، ومن ذلك رشح معنى "أسطور" الذي يعني الكتاب والسطر كما يرد ذلك يف لسان العرب، 

والتأليف  واإلعداد  التوجه  يف  حداثة  إلعطائها  أيًضا  ولكن  التاريخ،  مفردة  استخدام  قبل  ما  يف  األصل  الستعادة  دعوة  ذلك  يف  ولعّل 

الرحيم  عبد  الدكتور  الصديق  التحرير  رئيس  نائب  ونجاح، ويف طليعتهم  بجدارة  الزمالء  فريق من  بها  يقوم  والتحرير. وهي مهمات 

بنحادة. ولهذا أعترب أّن مرشوع أسطور، هو مرشوع يستكمل مرشوع املؤتمر، بل إّن املرشوعي هما رافدان لنهج من البحث التاريخي 

واملقالة التاريخية نتمنى أن يكرب ويغزر ويصب يف املرشوع النهضوي العريب الذي يعمل من أجله معهد الدوحة واملركز العريب لألبحاث 

ودراسة السياسات.



مجلة "أسطور" للدراسات التاريخية

التاريخية دورية محّكمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات. تحمل الرقم  للدراسات  أسطور  مجّلة 

الدويل املعياري )ISSN: 2305-2473(. وقد صدر عددها األول يف كانون الثاين/ يناير 2015، وهي دورية نصف سنوية 

محّكمة تصدر مّرًة واحدًة كّل ستة أشهر، ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية متخصصة وهيئة استشارية دولية فاعلة 

ُترشف عىل عملها، وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش وللعالقة بينها وبي الباحثي. كما تستند إىل الئحة داخلية 

تنّظم عمل التحكيم، وإىل الئحة معتمدة باملحكمي يف مختلف أنواع االختصاصات.

َيستوحي اسم املجلة املشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العالقة بي الداللة اللغوية العربية والقرآنية للجذر 

 .Histoireو History من أصول يونانية اللتي انبثق منهما علم التاريخ بصيغة Istoreinو Historia س. ط. ر" وكلمتي"

وتعتمد املجلة اسم "أسطور" باملعنى االصطالحي الحديث لتأسيس "تاريخ عريب جديد" يتواصل مع اإلنجازات العربية 

األوىل وال يقطع معها، بل يجّددها ويطّورها ويؤّسس إبداعات جديدة.

تعتمد مجلة أسطور يف انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحّكمة وفق ما ييل:

ӵӵ ا، أو ُنرش ما يشبهه يف أّي وسيلة ا للمجلة حرًصا، وأاّل يكون قد ُنرش جزئًيا أو كلًيّ أواًل، أن يكون البحث أصياًل ُمعدًّ

نرش إلكرتونية أو ورقية، أو ُقّدم يف أحد املؤتمرات العلمية من غري املؤتمرات التي يعقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات، أو إىل أّي جهة أخرى.

ӵӵ.ثانًيا، أن ُترفق مع البحث السرية العلمية للباحث باللغتي العربية واإلنكليزية

ӵӵ:ثالًثا، يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية

عنوان البحث باللغتي العربية واإلنكليزية، وتعريف موجز للباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته . 1

باللغتي العربية واإلنكليزية.

250 - 300 كلمة، والكلمات املفتاحّية )Key Words( بعد . 2 امللّخص التنفيذي باللغتي العربية واإلنكليزية يف نحو 

امللخص، وُيقّدم امللخص يف جمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة، والطرائق املستخدمة يف بحثها، 

والنتائج التي توصل إليها البحث.

تحديد مشكلة البحث، وأهداف الدراسة، وأهّميتها، واملراجعة النقدّية ملا سبق أن ُكتب يف املوضوع، بما يف ذلك أحدث . 3

ما صدر يف مجال البحث، وتحديد مواصفات فرضّية البحث أو أطروحته، ووضع التصّور املفاهيمّي وتحديد مؤرّشاته 

الرئيسة، ووصف منهجّية البحث، والتحليل والنتائج، واالستنتاجات. عىل أن يكون البحث مذياًل بقائمة بيبليوغرافية 

يف آخره تتضمن أهّم املراجع التي استند إليها الباحث، إضافًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ولم ُيرش إليها يف 

الهوامش. وُتذكر يف القائمة بيانات األبحاث بلغتها األصلية؛ أي باللغة األجنبية يف حال العودة إىل مصادر بلغة أجنبية.

أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفق نظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز )انظر: أسلوب كتابة الهوامش . 4

وعرض املراجع(.



ال تنرش املجلة مستالت أو فصواًل من رسائل جامعية ُأقّرت إال عىل نحٍو استثنايئ، وبعد إعدادها من جديد للنرش يف . 5

املجلة من جهة الباحث، ويف هذه الحالة يجب عىل الباحث أن يشري إىل ذلك، ويقّدم بيانات وافيًة عن عنوان األطروحة 

وتاريخ مناقشتها واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.

أن يكون البحث يف مجال أهداف املجلة واهتماماتها البحثية.. 6

اللغات، . 7 لغة من  بأّي  التي صدرت حديًثا يف مجاالت اختصاصها  للكتب املهمة  نقدية  تهتم املجلة بنرش مراجعات 

عىل أاّل يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات، وأاّل يتجاوز عدد كلماتها 2800 - 3000 كلمة. ويجب 

أن يكون هذا الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتماماته البحثية األساسية، وتخضع املراجعات إىل ما 

تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

النص . 8 أو  الوثيقة  نرش  يف  ويشرتط  مخطوطات.  نصوص  أو  مختلفة  أرشيفات  من  أصيلة  وثائق  بنرش  املجلة  تهتم 

املخطوط االلتزام باملعايري املعمول بها يف تحقيق ونرش النصوص، ويصحب النص املنشور بصورة الوثيقة أو صورة من 

الصفحة األوىل من النص، إضافة إىل معلومات تعريفية بالنص ومكان حفظه.

ُتفرد املجلة باًبا خاًصا ملناقشات متعّلقة بفكرة أو نظرية أو قضية ُمثارة يف مجال علم التاريخ، من دون أن يتجاوز عدد . 9

الكلمات املناقشة فيها 2800 - 3000 كلمة، وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

يراوح عدد كلمات البحث بما يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية، والقائمة البيبليوغرافية . 10

6000 - 8000 كلمة. وللمجلة أن تنرش  أيًضا، بي  الجداول يف حال وجودها، وامللحقات يف حال وجودها  وكلمات 

بحسب تقديراتها وعىل نحٍو استثنايّئ بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول، ينبغي إرسالها بالطريقة التي اسُتغلت . 11

بها يف األصل بحسب برنامجي إكسل )Excel( أو وورد )Word(، وال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي ُترسل 

يف شكل صور.

ӵӵ رابًعا، يخضع كّل بحث لتحكيم رّسي تاّم، يقوم به محّكمان متخّصصان تخّصًصا دقيًقا بموضوع البحث، ومن

تقارير  تباين  املركز. ويف حال  القراء يف  املحّكمي-  قائمة  املعتمدين يف  ُأنجز يف مجاله، ومن  بما  العلمية  الخربة  ذوي 

املحّكمي، ُيحال البحث عىل محّكم مرّجح ثالث. وتلتزم املجلة بموافاة الباحث بقرارها األخري النرش/ النرش بعد إجراء 

تعديالت محّددة/ االعتذار عن عدم النرش، وذلك يف غضون ستة أشهر من استالم البحث.

ӵӵ خامًسا، تلتزم املجلة بميثاق أخالقي يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية وعدم إفصاح املحّررين واملراجعي

وأعضاء هيئة التحرير عن أّي معلوماٍت بخصوص البحث املُحال عليهم إىل أّي شخٍص آخر غري املؤّلف واملحّكمي 

وفريق التحرير )امللحق 2(.

يخضع ترتيب نرش األبحاث ملقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.. 1

الدوريات . 2 َبٌع يف  متَّ مثلما هو  يتّم نرشها؛  واملقاالت التي  والدراسات  البحوث  املواّد من  مالّية عن  ُتدفع مكافآت  ال 

العلمّية يف العالم، كما ال تتقاىض املجلة أّي رسوم عىل النرش فيها.
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أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع

الكتب

اسم املؤّلف، عنوان الكتاب، اسم املرتجم أو املحّرر، الّطبعة )مكان الّنرش: الّنارش، تاريخ الّنرش(، رقم الّصفحة؛ 

كما ييل:

نبيل عيّل، الثقافة العربية وعرص املعلومات، سلسلة عالم املعرفة 265 )الكويت: املجلس الوطنّي للّثقافة والفنون 

واآلداب، 2001(، ص 227.

العوملة والسياسة والسلطة، حيدر حاج إسماعيل )مرتجم(  السوسيولوجيا السياسية املعارصة:  كيت ناش، 

)بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2013(، ص 116.

)ما لم يكن  ص 116.  ناش،  مثاًل:  التايل  الّنحو  عىل  مبارشًة  املوايل  غري  الالحق  الهامش  يف  بالكتاب  وُيستشهد 

يوجد أكرث من مرجع واحد للمؤّلف نفسه، ففي هذه الحالة يتّم استخدام العنوان مخترًصا: ناش، السوسويولوجيا، 

ص 116(.

العوملة  املعارصة:  السياسية  السوسيولوجيا  كيت.  ناش،  التايل:  الّنحو  عىل  الكتاب  فريد  املراجع  قائمة  يف  أّما 

والسياسة والسلطة، حيدر حاج إسماعيل )مرتجم(، بريوت: املنظمة العربية للرتجمة، 2013.

وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفي، فُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف 

ط 4  العريّب،  القومّي  الفكر  مضمون  تحليل  وآخرون،  ياسي  السيد  مثال:  "وآخرون".  عبارة  مع  املادة  تجميع  عىل 

)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991(، ص 109. وُيستشهد به يف الهامش الالحق كما ييل: ياسي وآخرون، 

ص 109.

أّما يف قائمة املراجع فيكون كاآليت: ياسي، الّسيد وآخرون. تحليل مضمون الفكر القومّي العريّب، ط 4، بريوت: 

مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.

الدوريات

اسم املؤّلف، "عنوان الّدراسة أو املقالة"، اسم املجّلة، املجّلد و/أو رقم العدد )سنة الّنرش(، رقم الّصفحة. مثال: 

محمد حسن، "األمن القومّي العريّب"، إسرتاتيجيات، املجلد 15، العدد 1 )2009(، ص 129.

أّما يف قائمة املراجع، فنكتب: حسن، محمد. "األمن القومّي العريب"، إسرتاتيجيات، املجلد 15، العدد 1 )2009(، 

ص 120 - 135.



مقاالت الجرائد

ال ُتذكر إاّل يف الهوامش )يف قائمة املراجع ال ُتذكر(.

الغارديان،  دمشق"،  مع  الدبلوماسية  الّطرق  فتح  إلعادة  املتحدة  الواليات  يحّث  "األسد  بالك،  إيان  مثال: 

.17/2/2009

املنشورات اإللكرتونية

اسم الكاتب )إن وجد(، "عنوان املقال أو التقرير"، اسم املوقع اإللكرتوين، تاريخ النرش )إن وجد(، شوهد يف: 

9/ 8/ 2016، يف: http://www.... مثال:

يف  شوهد   ،2016  /8  /7 نت،  الجزيرة  ترامب"،  طريقة  عىل  األمريكية  الخارجية  "السياسة  ِهل،  كريستوفر 

http://bit.ly/2aOCz9M :9/ 8/ 2016، يف

تقييم حالة أو  تقدير موقف أو  يف حال وجود سلسلة تنرش عىل املوقع اإللكرتوين، ُتكتب بخط سميك )مثال: 

تحليل سياسات أو دراسات، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، ...(.

إذا جرى االقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دويل أو عن مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنت، ُتذكر بيانات النرش 

حسب نوع اإلصدار )كتاب، مجلة، تقرير(، ولكن ُيضاف الرابط اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لنرش تلك اإلصدارات 

مع رضورة ذكر رقم الصفحة التي جرى االقتباس منها.

يتعي ذكر الرابط كاماًل بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة اإللكرتونية التي جرى االقتباس منها مبارشة وليس 

إىل العنوان العام للموقع.

.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener( "يتعّي اختصار الرابط اإللكرتوين من خالل "ُمخترِص الروابط اإللكرتونية

مالحظة: يف الهوامش وقائمة املراجع العربّية، ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املجّلة بالخّط العريض. أّما إن 

كان بلغة أجنبية، فينبغي أن ُيكتب بخّط مائٍل.

http://bit.ly/2aOCz9M


Corresponding Bibliographical Entry: Springborg, Robert. “State-Society Relations in Egypt: 

The Debate Over Owner-Tenant Relations,” Middle East Journal, vol. 45, no. 2 )Spring 1991(, pp. 

232 - 249.

Newspaper articles

Newspaper articles should be cited only in the footnotes )not in the Bibliography(. As an example:

Ellen Barry, “Insisting on Assad's Exit Will Cost More Lives, Russian Says,” The New York Times, 

29/12/2012.

Electronic Resources

Author's name )if available(, “The electronic resource's title,” The website name, Date of publication 

)if available(, accessed on d/m/y, at: shortened URL. As an example:

“Sovereign Wealth Fund Rankings 2015,” Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 9/8/2016, at: 

http://bit.ly/1sQqBfr

http://bit.ly/1sQqBfr


Footnotes and Bibliography

Books

Author's name, Title of the book in italics )Place of Publication: Publisher, Year of Publication(, page 

number. As an example:

Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals )New York: Penguin, 

2006(, pp. 99 - 100.

Successive footnotes would be in the form: Pollan, p. 3.

If there is more than one reference by the same author, we use a short title: Pollan, Omnivore's 

Dilemma, p. 3.

The corresponding bibliographical entry: Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural 

History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Books written by four or more authors should follow the same rules as above, but only the first author 

is named, followed by “et al.”. As an example: Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American 

Corporate Ascendance in the 1960s )Chicago: University of Chicago Press, 1982(, p. 142.

In successive footnotes: Barnes et al., p. 142.

The corresponding bibliographical entry: Barnes, Dana et al. Plastics: Essays on American Corporate 

Ascendance in the 1960s, Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Periodicals

Author's name, “Title of the article,” Name of Journal in italics, volume number, issue number, page 

number. As an example:

Robert Springborg, “State-Society Relations in Egypt: The Debate Over Owner-Tenant Relations,” 

Middle East Journal, vol. 45, no. 2 )Spring 1991(, p. 247.



أخالقيات النرش يف مجالت املركز العريب

ӵӵ ،تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم، بالنسبة إىل الباحث واملحّكمي عىل حّد سواء

بموضوع  الدقيق  واالختصاص  الخربة  ذوي  من  لديها  معتمدْين  محّكَمي  عىل  للتحكيم  قابل  بحث  كل  وُتحيل 

قارئ  عىل  البحث  املجلة  ُتحيل  املحّكمي،  بي  التقييم  تعارض  حال  ويف  محددة.  نقاط  وفق  لتقييمه  البحث، 

مرّجح آخر.

ӵӵ.تعتمد مجالت املركز مّحكِمي موثوِقي ومجّرِبي ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم

ӵӵ.تعتمد مجالت املركز تنظيًما داخلًيا دقيًقا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية

ӵӵ ال يجوز للمحّررين واملحّكمي، باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير )رئيس التحرير أو من ينوب عنه( أن

يبحث الورقة مع أّي شخٍص آخر، بما يف ذلك املؤّلف. وينبغي اإلبقاء عىل أّي معلومٍة متمّيزة أو رأٍي جرى الحصول 

عليه من خالل التحكيم قيد الرّسية، وال يجوز استعمال أيٍّ منهما الستفادٍة شخصية.

ӵӵ تقّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمي خدمة دعم فّني ومنهجي ومعلومايت للباحثي بحسب ما يستدعي األمر ذلك

ويخدم تجويد البحث.

ӵӵ تلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة، بناًء عىل ما يرد يف

تقارير التحكيم، أو االعتذار عن عدم النرش، مع بيان أسباب االعتذار.

ӵӵ.تلتزم مجالت املركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث

ӵӵ احرتام قاعدة عدم التمييز: يقّيم املحّررون واملراجعون املاّدة البحثية بحسب محتواها الفكري، مع مراعاة مبدأ عدم

التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

ӵӵ أو تعاونية  أو  تنافسية  عالقة  نتيجة  ذلك  كان  سواء  والباحث،  املحررين  بي  املصالح  تضارب  عدم  قاعدة  احرتام 

عالقات أخرى أو روابط مع أّي مؤّلف من املؤّلفي، أو الرشكات، أو املؤّسسات ذات الّصلة بالبحث.

ӵӵ البحث التي يتضمنها  املنشورة  املواد غري  أو املحررين  أّي من أعضاء هيئتها  بعدم جواز استخدام  تتقيد املجالت 

املُحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.



ӵӵ عىل  PDF بصيغة  البحث  من  شبه النهائية  املحررة  النسخة  املجلة  تعرض  والتعديالت:  للبحث  النهائية  النسخة 

الباحث قبل النرش. ويف هذه املرحلة، ال ُتقبل أّي تعديالت مهّمة أو إضافات عىل البحث، إاّل ما كان من تصحيحاٍت 

أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن أمٍد زمني وجيز جًدا ُتحّدده رسالة املجلة إىل الباحث.

ӵӵ حقوق امللكية الفكرية: يملك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت

ا أو كّلًيا، سواٌء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات  املنشورة يف مجالته العلمية املحّكمة، وال يجوز إعادة نرشها جزئيًّ

أجنبية، من دون إذٍن خطي رصيح من املركز العريب.

ӵӵ تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقّيًدا كاماًل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة، وباحرتام

حقوق امللكية الفكرية.

ӵӵ.املجانية: تلتزم مجاّلت املركز العريب بمّجانية النرش، وُتعفي الباحثي واملؤّلفي من جميع رسوم النرش



10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer review must be kept confidential and 

cannot be used for personal research.

11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles published in its 

peer reviewed journals. The articles may not be published elsewhere fully or partially, in Arabic or 

in another language, without an explicit written authorization from the ACRPS.

12. Ostour's editorial board fully respects intellectual property when translating and publishing an 

article published in a foreign journal, and will not proceed before obtaining the authorization from 

the journal in question.

13. Ostour does not make payments for manuscripts published in the journal, and all authors and 

researchers are exempt from publication fees.



Ethical Guidelines for ACRPS Periodicals

1. The Ostour editorial board maintains confidentiality and adheres to objectivity in the peer 

reviewing process. It adopts an anonymized peer review process, where the editorial board selects 

the appropriate reviewer to assess paper's suitability for publication, according to specific criteria. 

In case of a conflict between the reviewers regarding the publication assessment, a third reviewer 

will be selected.

2. Ostour relies on a pool of experienced peer reviewers who are up to date with the latest 

developments in their field.

3. Ostour adopts a rigorous internal organization with clear duties and obligations to be fulfilled by 

the editorial board.

4. Disclosure: With the exception of the editor in charge )Editor-in-Chief or those standing in for the editor(, 

neither the editors, nor the peer reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third parties, 

including the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and editing 

processes must be kept confidential and cannot be used for personal gain.

5. When needed, based on the reviewer report, the editorial board may offer researchers 

methodological, technical and other assistance in order to improve the quality of their submissions.

6. Ostour's editors commit to informing authors of the acceptance or otherwise of their manuscripts, 

based on the reviewers' report, or to notify authors in case of rejection, specifying the reasons 

for rejection.

7. The journal is committed to providing quality professional copy editing, proof reading and online 

publishing service.

8. Fairness: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual and scientific 

merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or political views of the authors.

9. Conflict of interests: Editors and peer reviewers should not consider manuscripts in which they 

have conflicts of interests resulting from competitive, collaborative or other relationships or 

connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.



صــدر حديثًا عــن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات 

(575 صفحــة من القطع املتوســط) كتاب 100 عام عىل الحرب 

العاملية األوىل – مقاربات عربية يف مجلده األول األسباب 

والســياقات والتداعيــات. وهو كتــاب يقّدم إجابــاٍت عدة عن 

أســئلة: "كيف  نُؤرخ لحدٍث كبر ترك بصامته وآثاره السياســية 

واالجتامعيــة  واالقتصادية والثقافيــة يف املنطقة العربية 

منــذ قرن، وملّا تزْل، هو الحرب العاملية األوىل؟ فامذا أّرخت 

هــذه النخبة؟ وكيف؟". ســاق هذه األســئلة مؤرخــون عرٌب، 

جمعهــم املركز يف بروت يف الفــرتة الواقعة بن 20 و22 

شــباط / فباير، يف مؤمتٍر تحــت العنوان نفســه: "مئة عام 

عى الحرب العاملية األوىل -  مقاربات عربية".

يف هذا املجلد األول 15 دراســة أو مقاربة أو محاولة لإلجابة 

عن األســئلة املطروحــة، تنطلق من منطلقــات مختلفة تبحث 

يف الخلفيــات والخالفات األوروبية املســببة لهــذه  الحرب، 

خصوًصا عى النفط العريب وسكك الحديد وأهمية املنطقة 

 العربيــة الجيوســرتاتيجية، مــع تركيــز بعض الدراســات عى 

الــدور  االســتعامري األورويب ومقاومتــه مــن املجتمعــات 

العربيــة، انتُقيت من  املرق واملغــرب لتعكس وجهات نظر 

هــي يف األصــل تعبر عن هموٍم  معرفية: هّم معرفة املكان وخصوصيتــه. كمنت خصوصية املكان  آنذاك يف حالة التجاذب 

وطبيعتها بن القطب العثامين (الخالفة اإلســالمية) والقطب األورويب (احتالل أو مروع احتالل).

مجموعة مؤلفن

100عام عىل الحرب العاملية األوىل - مقاربات عربية

املجلد األول - األسباب والسياقات والتداعيات



تدعــو دورية أُسطــــور األكادمييــن والباحثن وســائر  الكتّاب املهتمــن بالبحث التاريخــي -املنفتح عن 

منهجيــات العلــوم األخرى ومقارباتهــا مبا فيها مقاربات العلــوم الدقيقة- إىل الكتابــة يف  صفحاتها. 

تقبــل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية املكتوبة باللغة العربية، وتفتح صفحاتها أيًضا ملراجعات الكتب 

ونــر النصوص والوثائق الدفينة. تخضع كل املواد التي تصل إىل أُسطــور لتحكيم أكادميين متخّصصن. 

ولذلــك تتوّخى الدورية التزام املعايــر الدوليّة املتعارف عليها. ويضمن هذا االلتــزام تراكاًم علميًا جاًدا 

وجــودة املادة التي تصــل إىل القراء. تهدف هذه الدورية إىل أن تكــون طيّعة الفهم لدى املتخّصصن 

وغر املتخّصصن من القراء من دون التضحيِة برصانة املضمون.

ترسل كل األوراق املوجهة إىل النر باسم رئيس التحرير عى العنوان اإللكرتوين الخاص باملجلة

ostour@dohainstitute.org

دعوة للكتابة

االسم

العنوان الربيدي

الربيد اإللكرتوين

عدد النسخ املطلوبة

طريقة الدفع

قسيمة االشرتاك

تحويل بنيك   شيك ألمر املركز



االشرتاكات السنوية

 (عددان يف السنة مبا يف ذلك أجور البيد املسجل)

لألفراد:

دوالًرا يف لبنان.   20
دوالًرا يف الدول العربية واألفريقّية.  30

دوالًرا يف أوروبا.   50
دوالًرا يف القارة األمركية.  60 

للمؤسسات:

دوالًرا يف لبنان.  30
دوالًرا يف الدول العربية واألفريقّية.  40

دوالًرا يف أوروبا.  60
دوالًرا يف القارة األمركية.  80

عنوان االشرتاكات:

  املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
ARAB CENTER FOR RESEARCH & POLICY STUDIESS

 جادة الجرنال فؤاد شهاب - بناية الصيفي 174 - مار مارون 
 ص.ب: 4965-11 رياض الصلح 2180 1107 بروت - لبنان 

هاتف:  991837/8/9 1 961+ 
فاكس:  991839 1 961+

distribution@dohainstitute.org    :بريد إلكرتوين

 عنوان التحويل البنيك: 

The editors of Ostour invite scholars from across all the disciplines and specializations of history 

to submit papers for consideration in future editions of the journal. Ostour publishes in Arabic 

across all fields of history. The journal also carries critical, incisive essays and book reviews as 

well as primary source materials. All submitted manuscripts will be subject to the same rigorous 

peer review process. The journal aims to advance historical knowledge and understanding for 

diverse audiences of professional historians and non-specialists alike while continuing to uphold 

its high academic standards.

All manuscripts submitted for publication should be addressed to the Editor-in-Chief by email to:

ostour@dohainstitute.org

Invitation to Submit Papers
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